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Anotācija  

Metodiskajai izstrādnei  

Mīklas ražošanas un gatavošanas tehnoloģijas  

Metodiskais materiāls paredzēts moduļa "Konditorejas izstrādājumu gatavošana (1. līmenis)"  64 
stundām. 
Metodisko materiālu veido divas tēmas un trīs apakstēmas. 
Pirmajā tēmā ir informācija par izejvielām un to pielietojumu mīklās. 
Otrā tēma ir veltīta rauga mīklas gatavošanai konditorejas izstrādājumiem.  
Trešā tēma ir veltīta bezrauga mīklas gatavošanai. 
Ceturtā tēma ietver prakisku informāciju, tehnoloģiskās kartes un gatavošanas secību. 
Metodikas sadaļā ievietotas 26. attēli, 20. tabulas ar piemēriem un astoņiem praktiskā darba 
uzdevumiem. 
 
Zināšanas - izglītojamie apgūs zināšanas par darbā apskatīto tēmu saistībā ar rauga un bezrauga 
mīklu un tās iztrādājumiem turpmākai izmantošanai profesionālajā darbā. 
Prasmes -  

1. Gatavot dažādas  mīklas.  
2. Veidot mīklu izstrādājumu starpproduktus un sagatavot tos termiskajai apstrādei pēc 

konditora norādījumiem. 
3. Cept sagatavotos starpproduktus un izstrādājumus pēc konditora norādījumiem. 
4. Sagatavot dažādus materiālus konditorejas izstrādājumu noformēšanai. 
5. Izstrādāt tehnoloģiskās kartes.  

Mācību 
plānā 

Konditorejas izstrādājumu gatavošana 1. līmenis Stundu 
skaits 

Tēma Mīklas ražošanas un gatavošanas tehnoloģijas. Dažādu mīklu 
izstrādājumu strarpprodukti. Konditorejas izstrādājumu cepšana 
un noformēšana.  

68  

Mērķis Sekmēt izglītojamo spējas gatavot dažādas mīklas, veidot mīklu 
izstrādājumus un sagatavot tos cepšanai. 

 

Uzdevumi Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Gatavot dažādas mīklas. 

 

2. Veidot mīklu izstrādājumu starpproduktus un sagatavot tos 
termiskajai apstrādei pēc konditora norādījumiem. 

 

3. Izstrādāt tehnoloģiskās kartes.  
4. Izvērtēt tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma specifiku, 
sagatavošanas/lietošanas prasības un atbilstību gatavošanas 
tehnoloģijai. 
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5. Cept sagatavotos starpproduktus un izstrādājumus pēc 
konditora norādījumiem.  
6. Sagatavot dažādus materiālus konditorejas izstrādājumu 
noformēšanai. 

 

Zināšanas  Izprot mīklu gatavošanas tehnoloģiskos procesus 
un to ietekmējošos faktorus. 
Spēj: cept sagatavotos starpproduktus un 
izstrādājumus pēc konditora 
norādījumiem.  

 

Prasmes Spēj gatavot dažādas mīklas dažādiem konditorejas 
izstrādājumiem: 
− rauga mīklas; 
− bezrauga  kārtainās mīklas. 
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IEVADS 
 

Mūsdienu cepšanas tradīcijas radās tikai XVIII gadsimtā ar cukura iegūšanas no cukurbietēm 

paņēmiena atklāšanu un cukura rūpnieciskās ražošanas sākumu. Šajā laikā dzirnavnieki iemācījās 

iegūt baltos miltus  bez grauda apvalka piemaisījumiem. Baltie milti papalšināja miltu konditorejas 

izstrādājumu sortimentu.  

Izglītojamiem ir būtiski apgūt gan zināšanas, gan praktisās iemaņas un prasmes, lai būtu 

sagatavoti konkuretspējīgi specialisti atbilstoši darba tisgu prasībām. 

Mācību  metodiskais materiāls izstrādāts moduļa "Konditorejas izstrādājumu gatavošana (1. 

līmenis)"  apgūšanai un izmantojams tehnikuma audzēkņiem, kuri apgūst konditora profesiju,  

radniecīgu profesijas pārstāvjiem, kā arī citiem interesentiem. 

Struktūra veidota, pamatojoties uz teorētisko bāzi, kas veicina praktisko iemaņu apgūšanu. 

Katrai tēmai ir izstrādāti dažādi vingrinājumi, pārbaudes un praktiskā darba uzdevumi. Metodiskā 

darba mērķis ir nodrošināt atgriezeniko saiti, lai izglītojamie spētu sekot savai individuālajai 

izaugsmei, kā arī  novērtēt sasniedzamo rezultātu.  

 Pašpārbaudes un praktiskā darba uzdevumi veidoti, izmantojot dažādas interaktīvās 

metodiskās pieejas: tests,  praktiskie darbi, tehnoloģiskās kartes un gatavošanas gaita. 

Šādu metožu pielietošana ļauj nodrošināt kompetenču pieeju mācību moduļa apgūšanai. 

Materiālā iekļautā teorija un pārbaudes darbi (testi) ir ievietoti tehnikuma e-vidē un pieejami 

izglītojamajiem. 

Moduļa 
apjoms 
stundās 

64 stundas 

Moduļa 
mērķis 

Sekmēt izglītojamo spējas: 
1. Gatavot dažādas mīklas. 
2. Veidot mīklu izstrādājumus. 
3. Sagatavot tos cepšanai. 

Moduļa 
uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 
1. Gatavot dažādas mīklas.  
2. Veidot mīklu izstrādājumu starpproduktus un sagatavot tos 

termiskajai apstrādei pēc konditora norādījumiem.  
3. Cept sagatavotos starpproduktus un izstrādājumus pēc konditora 

norādījumiem.  
4. Sagatavot  dažādus materiālus konditorejas izstrādājumu 

noformēšanai. 
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Apgūstamie termini – izejvielas, lipeklis, organoleptiskās pazīmes, “stiprie” un “vājie” milti, 

aizdars, tehnoloģiskā karte. 

Izmantojamās mācību metodes un paņēmieni – prezentācija, avotu analīze, diskusija, grupu 

darbs, praktiskais darbs, vingrināšanās, IT rīki. 

Starppriekšmetu saikne – Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā, ražošanas darba 

organizācija (1.līmenis), pārtikas izejvielu un produktu pirmapstrāde un produktu un izstrādājumu 

uzglabāšana, tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide,  krēmu un desertu gatavošana 

(1.līmenis), matemātika, latviešu valoda, lietišķās saskarsmes pamatprincipi, sociālās un 

pilsoniskās prasmes. 

Atgriezeniskā saite 
Snieguma līmeņu apraksts 

1.līmenis 
Iesācējs 

2.līmenis 
Attīstītājs 

3.līmenis 
Praktizētājs 

4.līmenis 
Eksperts 

Sasniedzamais 
rezultāts 

Spēj:  
1. Gatavot dažādas mīklas dažādiem konditorejas izstrādājumiem: no 

rauga mīklas un bezrauga mīklas. 
2. Cept sagatavotos starpproduktus un izstrādājumus pēc 

konditora norādījumiem. 
3. Sagatavot  dažādus materiālus konditorejas izstrādājumu 

noformēšanai. 
 

Zināšanas Zina:  
1. Mīklas gatavošanas un ražošanas 

tehnoloģijas, tehnoloģiskās iekārtas, to veidus, sagatavošanu darbam. 
2. Apstrādes materiālus un tehnoloģijas;  
3. Konditorejas starpproduktu un izstrādājumu cepšanas režīmus;  
4. Svara zuduma apmēru termiskās apstrādes laikā;  
5. Pēcapstrādes paņēmienus; 
6. Produktu un izejvielu raksturojumus un specifikāciju; 
7. Noformēšanas materiālu saderību ar izstrādājumu; 
8. Inventāra lietošanu noformēšanā;  
9. Pārtikas piedevu nekaitīgumu; 
10. Dabas velšu lietošanu konditorejas izstrādājumu noformēšanā;  
11. Krāsvielu raksturojumu un iedalījumu.  

Prasmes Izprot:  
1. Mīklu gatavošanas tehnoloģiskos procesus un to ietekmējošos 

faktorus.  
2. Temperatūras režīma izvēli atbilstoši starpproduktu mīklas veidam, 

termiskajā apstrādē noritošos ķīmiskos procesus. 
3. Noformēšanas nozīmi, noformēšanas materiālu apstrādes 

paņēmienus.  
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Sagatavo izejvielas 
dažādiem mīklas 
konditorejas 
izstrādājumiem 

Raksturo izejvielu 
sortimentu, 
uzturvērtību.  
Izvērtē tehnoloģiskās 
prasības izejvielām, 
izejvielu 
pamatrādītājus. 
Ievēro sagatavoto 
sastāvdaļu 
savienošanas secību. 

Patstāvīgi savieno 
sagatavotās 
sastāvdaļas.  
Veic patstāvīgu 
izpēti un prezentē. 
Izglītojamie izvērtē 
mīklu, pamata 
izejvielas,  
papildizejvielas un to 
raksturojošās   
īpašības un kvalitātes 
rādītājus pēc 
noteiktiem 
kritērijiem.  
Analizē izejvielu ‒ 
milti, cukurs, sāls, 
olas, taukvielas u.c. 
vērtību un nozīmi 
produkta kvalitātes 
nodrošināšanai.  

Izglītojamie izvērtē 
mīklas pamata 
izejvielas, 
papildizejvielas,  
izejvielu 
raksturojošās 
īpašības un kvalitātes 
rādītājus pēc 
noteiktiem 
kritērijiem.  
Analizē izejvielas ‒ 
milti, cukurs, sāls, 
olas, taukvielas u.c., 
to vērtību un nozīmi 
izstrādājuma 
kvalitātes 
nodrošināšanai. 
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 Tēma: Mīklu izejvielas 
 
Nodaļas mērķis ir nodrošināt zināšanu apguvi par pārtikas produktu ražošanā izmantotajām 

izejvielām, to sastāvu un kvalitātes rādītājiem. Tas izglītojamajiem  rada izpratni par atšķirībām 

bezrauga un   rauga mīklas izstrādājuma gatavošanas procesā. 

Izglītojamie spēj patstāvīgi novērtēt pārtikas izejvielas, to kvalitāti, zina izejvielu sastāvu un izprot  

jautājumu par neatbilstoša sastāva un kvalitātes izejvielām. 

Mācību materiālā ir apkopota informācija par galvenajām pārtikas izejvielām rauga mīklas  

gatavošanā. 

Apakštēmas apjoms Teorija - 4 stundas 
Praktiskās mācības - 8 stundas 

Sasniedzamais rezultāts Izglītojamie izvērtē: 
1. Mīklu pamata izejvielas. 
2. Papildizejvielas. 
3. Izejvielu raksturojošās īpašības. 
4. Kvalitātes rādītājus pēc noteiktiem kritērijiem. 

Analizē izejvielu: 
1. Miltu, cukura, sāls, olu, taukvielu u.c.,  vērtību un nozīmi   

kvalitātes nodrošināšanai.  

1.1 Rauga mīklas gatavošanai nepieciešamās izejvielas 
 

Apakštēmas mērķis ir audzēkņu zināšanu apguve par rauga mīklas izstrādājumiem nepieciešamām 

izejvielām un produktu kvalitātes rādītājiem - lai izprastu un spētu analizēt pārtikas izejvielas, to 

kvalitātes rādītājus, gatavojot rauga mīklu.  

Izejvielas - pārtikas produkti, kas paredzēti turpmākai apstrādei. 

Mērķis ir arī radīt izpratni par rauga mīklas izstrādājumu ražošanu, kā arī raksturot galvenos 

kvalitātes rādītājus, kas ir būtiski, gatavojot produktu. 

Milti ir svarīgākais graudu pārstrādes produkts, tos iegūst, sasmalcinot graudus (rudzus, kviešus, 

miežus). Konditorejas izstrādājuma gatavošanā  miltiem ir liela nozīme. 

 Miltu ķīmiskais sastāvs: 

• Miltu galvenā sastāvdaļa ir ogļhidrāti jeb ciete . Tās saturs ir 67 %. Jo augstāka miltu šķira, 

jo vairāk cietes 

• Cukurs, tā saturs ir 1-5 % 

• Celuloze - balastvielas 0,5 %(nepārstrādā) 
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• Tauki – 2 % 

• Ūdens – 14 % 

• Minerālsāļi – 1 % 

• Olbaltumvielas – 7-13 % 

• Vitamīni B1;B2;PP;E 

Olbaltumvielas ir visvērtīgākā miltu sastāvdaļa. Atkarībā no miltu veida un šķiras to saturs ir 

mainīgs. Kviešu miltos tās ir vairāk nekā rudzu miltos.  

Liela nozīme ir olbaltumvielām, kas, sajauktas ar ūdeni, veido lipīgu masu, kuru sauc par lipekli. 

Lipeklis ir tehnoloģiski visvērtīgākā sastāvdaļa. Lipekli veido tikai kviešu milti. Rudzu milti to 

neveido. 

Miltu kvalitāti parasti nosaka laboratoriski, bet konditoriem jāzina labas kvalitātes miltu 

vienkāršākās organoleptiskās pazīmes - smaržu, garšu, mitrumu, raupjumu, kā arī jāpārzina 

paņēmienus cepamo īpašību noteikšanai. 

Rauga mīklas gatavošanā milti ir ar “vāju” un “stipru” lipekļa daudzumu. Jo lielaks lipekļa 

daudzums, jo briedīgāki milti.  

Cietes un lipekļa daudzums nosaka nepieciešamo šķidruma daudzumu. Lipeklis var saistīt vienādu 

šķidrumu daudzumu pēc svara, bet ciete sasaista 1/3 daļu sava svara.  

Jo labāki milti, jo elastīgāka mīkla un poraināki, čaganāki un vieglāki ir no šīs mīklas veidotie 

izstrādājumi. Pirms mīklas gatavošanas miltus ienes siltā vietā, lai tie uzsiltu un izstrādājumi labak 

rūgtu. Stundu pirms izmantošanas miltus izsijā, lai atdalītu no piemaisījumiem un ievadītu gaisu.  

5-7 % no miltiem atstāj virsmas noputināšanai un tālākai izstrādājumu veidošanai. 

1.2 Praktiskā darba uzdevums 

 
Praktiskais darbs veicams laboratorijā. 
Tēma: miltu kvalitātes noteikšana 
Darba apjoms: 8 stundas 
Darba uzdevumi:  

1. Izlasīt šādus materiālus: 
Zariņš Z., Neimane L., Bodnieks E. Uztura mācība. ‒ Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2015.   
Bicāne A. Jaunā konditora rokasgrāmata. – Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2012 
Kozule V. Uzturs. II daļa. Mācību palīglīdzeklis. – Jelgava: Ozolnieki, 2000. 
Kozule V. Uzturs. III daļa. Mācību palīglīdzeklis. – Jelgava: Ozolnieki, 2001 
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2. Sagatavot dažādas kvalitātes produktus - vismaz 5 paraugus. Ar taustes palīdzību novērtēt 
produktu ārējo izskatu un konsistenci, noteikt produktu smaržu, paraugu pasmaržojot, 
vizuāli novērtēt krāsu  un noteikt miltu šķiru. Iegūtos rezultātus atspoguļot apraksta ailē, 
vadoties  no 1. tabulā ietvertās informācijas. (10 p.) 

1.tabula 

Rādītāji Kā novērtē Apraksts 

Ārējais izskats   
Novērtē produktu krāsu   

2.tabula 

Rādītāji Kā novērtē Apraksts 

Krāsa Nosaka vizuāli, apskatot 
miltu krāsu 

 

3.tabula 

Rādītāji Kā novērtē Apraksts 
Novērtē miltu smaržu Nosaka, pasmaržojot miltus  
smarža   
   

3. Salīdziniet lipekļa daudzumu un īpašības dažādu tipu miltiem, un aizpildiet 4. tabulu!  
(10 p.) 

4. tabula 

Miltu veids Lipekļa daudzums Īpašības (krāsa, 
elastība) 

Secinājumi 

    
 
Uzdevums: 

Nosver 100 g miltus, pievieno 50 gramus ūdens un samīca mīklas lodīti.  Masu pārklātu ar plēvi 

trauciņā atstāj trauciņā uz 20 minūtēm olbaltumvielu uzbriešanai. 

Pēc 20 min. sāk lipekļa mazgāšanu. Mīklas lodīti mīca virs sieta zem silta, tekoša krāna ūdens vai 

ievieto bļodā, pārlej ar ūdeni un, ar pirkstiem spaidot un mīcot, atmazgā cieti un ūdenī šķīstošās 

vielas. Mazgāšanu veic uzmanīgi, lai neaizskalotu sīkās lipekļa daļiņas. Kad vairākums cietes un 

apvalku daļiņu ir izskalots, mazgāšanu veic enerģiskāk. Nejauši atrāvušās lipekļa piciņas rūpīgi 

savāc no sieta un pievieno kopīgai lipekļa masai. Mazgāšanu veic tik ilgi, kamēr apvalku daļiņas 

ir pilnīgi izskalotas un ūdens, izspiežot no lipekļa, nav duļķains.  

Iegūto lipekli nosver un tā daudzumu aprēķina: 

� = � � 100 
�, 
 kur: 
a – lipekļa masa, g 
b – miltu masa lipekļa  
egūšanai (100 g), g 
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x – lipekļa daudzums, % 
 
Darba vērtēšana: maksimāli iegūstamo punktu skaits – 20 punkti. 

Vērtēšanas tabula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ni ni ni ni i i i i i i 

0% 15% 30% 45% 60% 68% 76% 84% 92% 97% 

Iegūtie punkti praktiskajā darbā 

0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 13.60 15.20 16.80 18.40 19.40 

 
Šķidrums: izmanto pienu, ūdeni, ieskābušu pienu, paniņas, kefīru. Pienu un ūdeni uzsilda līdz 30-

400 C. Jo vairāk pievieno šķidrumu, jo lielāks mīklas iznākums. Mīklā šķidrums ir gan brīvā, gan 

saistītā veidā. Brīvā ūdens daudzums nosaka mīklas konsistenci. 

Raugu mīklā lieto 2-6 % no miltu svara, tas atkarīgs no aizdara daudzuma.Var izmantot sauso 

raugu, ko  sajauc kaopā ar miltiem. Presēto raugu izšķīdina siltā ūdenī vai pamata šķidrumā. 

Presēto raugu aizvieto attiecībā 3:1. 

Taukvielas - sviests, margarīns,  augu eļļa, cūku un zosu tauki. Sviestu vai margarīnu daudzums 

nedrīkst pārsniegt 40 % no miltu svara.  

Olas - kā viens no vērtīgākajam pārtikas produktiem, ir praktiski neaizstājams konditorejas 

izstrādājumu ražošanā. Konditorejas izstrādājumu ražošanā galvenokārt izmanto vistu olas. To 

izmantošana ne tikai palielina uzturvērtību, bet piedod garšu, trauslumu un zeltainu garoziņu. 

Izejvielu pievieno mīklai sakultā veidā pamatšķidrumam.   

Cukurs mīklā nedrīkst pārsniegt 30 % no miltu svara. Cukuru var aizvietot ar cietes sīrupu. Nelielu 

daudzumu cukura izķīdina pamata šķidrumā, bet lielākā daudzumā saputo kopā ar olām, 

taukvielām un pievieno mīklai, to pēdejo raizi atspaidot. Ja lielu daudzumu cukura pievieno 

rūgšanas sākumā, tas bremzē rūgšanu. 

Sāls mīklai ir nepieciešams 10 gramu uz litra škidruma. Sāls mīklā nepieciešama kā garšviela un 

miltu īpašību uzlabošanai. Mīkla, kas pagatavota bez sāls vai tās ir par maz, ir ķēpīga un izplūst. 

Ja sāls ir par daudz, tas bremzē rūgšanas procesu. 

Garšvielas. Vaniļas cukurs, kanēlis, safrāns, ķimenes, kardemoms, kurkums,  kurus pievieno 

mīcīšanas laikā. 
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Mīklai papildus pievieno arī žāvētus, augļus, sēklas un citas izejvielas. 

 

Vingrinājumi un pašpārbaudes jautājumi 

1. Kādas izejvielas nepieciešanas rauga mīklas gatavošanai?  

2. Kā sagatatavo raugu pirms pievienošanas mīklai? 

3. Līdz kādai temperatūrai silda pienu rauga mīklas pagatavošanai? 

4. Cik gramu rauga ir nepieciešams, ja mīklas gatavošanai izmanto 1kg miltu? 

5. Kura olu sastāvdaļa ir visieteicamākā rauga mīklas gatavošanai?  

6. Kas ir lipeklis? 

7. Kāda ir sāls loma rauga mīklā? 

 

.  
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 Tēma: Rauga mīklas gatavošana   
Apakštēmas apjoms Teorija - 4 stundas 

 Praktiskās mācības – 8 stundas 
Sasniedzamais rezultāts 1. Veido dažādu mīklu dažādas sarežģītības izstrādājumus 

un sagatavo tos termiskajai apstrādei.  
2. Novērtē sagatavoto mīklu izstrādājumus, to kvalitāti, 

identificē defektus/nepilnības, nosaka to cēloņus un veic 
preventīvus pasākumus mīklas kvalitātes saglabāšanai.  

3. Novērtē sagatavoto mīklas izstrādājumu kvalitāti, t.sk. 
organoleptiski un vizuāli, identificē nepilnības un veic 
preventīvus pasākumus kvalitātes saglabāšanai. 

 
Rauga mīklu gatavo pēc diviem paņēmieniem: 

1. Bez ierauga - visas izejvielas  saliek secīgi vienu pēc otras; 

2. Ar ieraugu - ieraugs ir daļa miltu, kuriem ir pievienots viss šķidruma daudzums un raugs. 

Kad ieraugs ir uzrūdzis, tam pievieno klāt pārējās izejvielas: miltus, cukuru, taukvielas, 

sāli.  

Daudzās valstīs arī rauga mīklas atkarībā no pievienotā taukvielu daudzuma iedala vieglās, vidēji 

smagās un smagās. Šāda klasifikācija ir nosacīta, jo receptūrās nekad netiek ievērots precīzi šādam 

dalījumam atbilstošs izejvielu daudzums un to proporcijas, tomēr šāds iedalījums ļauj vienkāršāk 

orientēties mīklu izvēlē un paredzēt produkcijas kvalitāti.  

 

2.1 Rauga mīklas gatavošana bez ierauga  
 

Rauga mīklas kvalitāte ir atkarīga no miltu labuma, rauga svaiguma, raudzēšanas t° un mīklai 

pievienotā aizdara. 

 Lai rauga mīklu gatavotu, ir nepieciešami – milti, taukvielas, šķidrums (piens/paniņas vai ūdens 

u.c.), raugs, cukurs, sāls, papildizejvielas (garšvielas, rieksti u.c.). 

Izejvielu attiecība rauga mīklā ir augstākā labuma milti ar stipru lipekļa daudzumu /35-40%/. Milti 

ar vidēju lipekļa daudzumu ir labi milti, jo no tiem var nomīcīt elastīgu, porainu mīklu. 

Rauga mīklas gatavošanai arī izmanto rupja maluma miltus: kviešu rupjos pirmās šķiras un kviešu 

otrās šķiras miltus.  

Pirms mīklas gatavošanas miltus novieto siltā vietā, obligāti izsijā.  

Bioloģiskais irdinātājs - raugs tiek lietots 2-6% no miltu svara. Visbiežāk izmanto presēto raugu, 

bet var izmantot sauso raugu vai citu rauga veidu.  Ņem svaigo presēto raugu un to aktivizē. Jauc 
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vajadzīgo daudzumu, mazā trauciņā sadrupina, uzlej siltu ūdeni 30° C, ieber cukuru un pārkaisa 

virsmu ar miltiem. Raugu noliek siltā vietā, lai raugs sāktu darboties. Pēc 20-30 minūtēm rauga 

šūnas sāk darboties un raugs kāpj līdz trauka malai, rūgst uz augšu.  

Taukvielu daudzums nedrīkst pārsniegt 40% no miltu svara.Taukvielas izkausē.  

Pienu un ūdeni uzsilda līdz 40°C. Jo vairāk pievieno šķidruma, jo lielāks mīklas iznākums.  

Olu pievieno sakultā veidā vai putotā kopā ar cukuru un taukvielām. Ja mīklai pievieno tikai 

dzeltenumus, tad mīkla ir treknāka, bet, ja tikai olu baltumus, cietāka.  

Cukurs mīklā nedrīkst pārsniegt 30% no miltu svara. Cukuru var aizstāt ar  sīrupu, saharīnu. 

Cukuru nelielā daudzumā šķidruma izšķīdina, bet, ja liels daudzums, tad labāk saputot kopā ar 

olām un taukvielām. Ja receptūrā ir liels cukura daudzums, tad tas kavē mīklas rūgšanu.  

Sāls mīklā jābūt 10 gramiem uz 1 litru šķidruma. Sāls mīklai ir nepieciešams, lai uzlabotu struktūru 

un arī garšu. Mīkla, kurai nav pievienota sāls, ir ķepīga, staipīga, strauji rūgst. Izstrādājumi no 

šādas mīklas ir plakani, sakrituši, tiem nav apjoma, bet, ja pievienots par daudz sāls, tā bremzē 

rūgšanu. 

Garšvielas. Vaniļas cukuru, safrānu, kanēli, ķimenes, kardamonu pievieno mīklai  samaltā veidā 

mīklas mīcīšanas laikā.  

Rauga mīklai var pievienot arī žāvētus augļus, smalki sagrieztas rozīnes, aprikozes, melnās 

plūmes, krokantes vai sukādes. 

 
  



15 
 

Rauga mīklas gatavošana bez ierauga shēma 

 
1.attēls Rauga mīklas gatavošana bez ierauga shēma 

 

2.2 Praktiskā darba uzdevums 
 
Tēma: Rauga mīklas iztrādājumi bez ierauga. 

Darba apjoms: 8 stundas 

Darba mērķis: apgūt rauga mīklas dažādas sarežģītības izstrādājumus un tos atbilstoši 

sagatavot.  

Darba procesā izglītojamie: 
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1. Veido dažādu mīklu dažādas sarežģītības izstrādājumus un sagatavo tos termiskajai 

apstrādei.  

2. Novērtē sagatavoto mīklu izstrādājumus, to kvalitāti, identificē defektus/ nepilnības, 

nosaka to cēloņus un veic preventīvus pasākumus mīklas kvalitātes saglabāšanai.  

3. Novērtē sagatavoto mīklas izstrādājumu kvalitāti, t.sk. organoleptiski un vizuāli, 

identificē nepilnības un veic preventīvus pasākumus kvalitātes saglabāšanai. 

Darba uzdevumi: 

1. Izlasīt šādus materiālus:  

 Bicāne A. Jaunā konditora rokasgrāmata. – Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2012, 

Gavriļenko E. Ēdienu gatavošanas tehnoloģija. – Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2006 

2. Pēc izlasīšanas pagatavo rauga mīklu bez ierauga. 

2.3 Rauga mīklas tehnoloģiskās kartes  
TEHNOLOĢISKĀ KARTE 

 Maizīte ar rozīnēm           
4.tabula  

NR
p.k. 

Izejvielas Izejvielu pusfabrikātu daudzums uz 10 izstrādājumiem Iznākums 
1gab./gr Mērvi

e- 
nība 

Rauga mīklai Noputināš
anai 

Pārsmērēš
anai 

Virsmas 
apdarei 

kopā 

1. milti kg 0.195 0.020   0.215 

 

2. taukvielas kg 0.080    0.080 

3. cukurs kg 0.025    0.025 

4. olas kg/gb 0.02/0.5  0.02/0.5  0.04/1 
5. sāls kg 0.001    0.001 

6. pilnpiens kg 0.060    0.060 

7. raugs kg 0.015    0.015 

8. ūdens kg 0.020    0.020 

9. rozīnes kg 0.155    0.155 

10. rieksti kg 0.020   0.020 0.040 

11. kardamons kg 0.001    0.001 
12. pūdercukurs kg    0.020 0.020 

Kopā starpprodukti kg 0.592  0.020 0.040  50 

  



17 
 

TEHNOLOĢISKĀ KARTE 
Citronu maizīte 

5.tabula 
NR
p.k. 

Izejvielas Izejvielu pusfabrikātu daudzums uz 10 izstrādājumiem Iznākums 
1gab./gr Mērvi

e- 
nība 

Rauga 
mīklai 

Noputināšan
ai 

Pārsmērēš
anai 

Sīrupam Virsmas 
apdarei 

kopā 

1. milti kg 0.280 0.020    0.300 

 
 

2. taukvielas kg 0.110     0.110 

3. cukurs kg 0.050   0.010  0.060 

4. olas kg/gb 0.04/1  0.020/0.5   0.06/1.5 

5. sāls kg 0.001     0.001 

6. pilnpiens kg 0.090     0.090 

7. raugs kg 0.020     0.020 

8. ūdens kg    0.010  0.010 

9. rieksti kg     0.030 0.030 

10. citrons kg 0.050     0.050 

Kopā starpprodukti kg 0.580  0.020 0.010 0.020  50 

 
TEHNOLOĢISKĀ KARTE 

Maizīte ar āboliem 
6.tabula  

NR
p.k. 

Izejvielas Izejvielu pusfabrikātu daudzums uz 10 izstrādājumiem Iznākums 
1gab./gr Mērvi

e- 
nība 

Rauga 
mīklai 

Noputināšan
ai 

pildījumam Pārsmērēšan
ai 

kopā 

1. milti kg 0.165 0.020   0.260 

 
 

2. taukvielas kg 0.050    0.100 

3. cukurs kg 0.035    0.025 

4. olas kg/gb 0.02/0.5   0.01/0.25 0.03/1 

5. sāls kg 0.001    0.001 

6. pilnpiens kg 0.050    0.100 

7. raugs kg 0.015    0.015 

8. kanēlis kg 0.100    0.005 

9. svaigi āboli kg   0.215  0.215 

10. pūdercukurs    0.010  0.010 
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Kopā starpprodukti kg 0.335 0.020 0.225 0.01  40 

 
Tehnoloģiskā karte 

Pica ar sieru, tomātiem, baziliku 
7.tabula 

Izejvielas 
 

Izejvielu un pusfabrikātu daudzums  gab. izstrādājuma  Iznāku
ms gab m.v. Rauga 

mīkla 
Noputināšanai Pildījums Apdarei Kopā 

Milti kv. kg 0.225 0.020   0.245  

Taukvielas kg 0.020    0.020  

Piens kg 0.070    0.070  

Cukurs kg 0.023    0.023  

Raugs kg 0.010    0.010  

Olas kg/gab    0.020/0.5   

Sāls kg 0.002    0.002  

Baziliks, 
timiāns 

kg   0,002  0.002  

Svaigs tomāts kg   0.2  0.200  

Macarelas siers kg   0,1  0.100  

majonēze kg   0,050  0.050  

Krējums 
skābais 

kg   0.025  0.025  

Kopā 
starpprodukti 

kg 0.350  0.377 0.020  50 

 

TEHNOLOĢISKĀ KARTE 
Ķimeņu  maizīte 

8.tabula  
NR
p.k. 

Izejvielas Izejvielu pusfabrikātu daudzums uz 10 izstrādājumiem Iznākums 
1gab./gr Mērvienība Rauga 

mīklai 

Noputināšanai Pāsmērēšanai  Virsmas 
apdarei 

kopā 

1. milti kg 0.145 0.020    0.165 

 
 

2. taukvielas kg 0.055    0.005 0.060 

3. cukurs kg 0.035     0.035 

4. olas kg/gb 0.020/0.5  0.020/0.5   0.04/1 

5. sāls kg 0.001     0.001 
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6. pilnpiens kg 0.035     0.035 

7. raugs kg 0.010     0.010 

8. ķimenes kg     0.005 0.005 

Kopā 
starpprodukti 

kg 0.580  0.020  0.020  25 

 
PRAKTISKO DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Kritēriji Vērtējums punktos 
1. Darba vietas organizēšana: sakārtošana pirms un 

pēc uzdevuma izpildes, prot to sagatavot darbam 
nākamajiem procesiem 

0-2 

2. Materiālu, instrumentu izvēle, sagatavošana 
darbam: pareizi izvēlas materiālus un instrumentus, 
spēj aizstāt ar līdzvērtīgiem materiāliem  

0-2 

3. Tehnoloģisko procesu pareizība, darba 
paņēmieni: izprot tehnoloģiskos procesus un rīkojas 
saskaņā ar tiem, prot novērtēt procesu kopumā, 
pielieto netradicionālus darba paņēmienus 

0- 5 

4. Izstrādājuma, izpildītā darba atbilstība darba 
uzdevumam: skicei, standartam pareizi veikti 
aprēķini, piedāvā nestandarta risinājumus 

0- 5 

5. Izstrādājuma atbilstība funkcionālajam 
pielietojumam: izstrādājums pilnībā atbilst 
funkcionālajam pielietojumam, ir veikti uzlabojumi 

0- 5 

6. Izstrādājuma, izpildītā darba kvalitāte: 
izstrādājuma kopskats, virsmas noformējums, 
apdares precizitāte, garšas īpašības atbilst 
izstrādājuma veidam 

0- 5 

7. Darba drošības noteikumu ievērošana: pilnībā 
ievēro darba drošības noteikumus, spēj modelēt 
iespējamo situāciju un tās atrisinājumu 

0- 5 

8. Attieksme pret veicamo uzdevumu, radoša 
pieeja: darba gaitā vērojama radoša pieeja, pielieto 
oriģinālus risinājumus, pārliecinoši prezentē savu 
izstrādājumu 

0- 3 

9. Darba izpildes laika ievērošana: ievēro izpildes 
laiku, darbu veic ātrāk kā tas ir norādīts 

0- 3 

 
Vērtēšanas tabula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ni ni ni ni i i i i i i 

1% 15% 30% 45% 60% 68% 76% 84% 92% 97% 
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Savākti punkti pārbaudes darbā 

0,35 5,25 10,50 15,75 21,00 23,80 26,60 29,40 32,20 33,95 

Vērtējums  
0-3 
3 punkti – pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija; 
2 punkti – atbilstoša un pareiza informācija, sastopamas dažas neprecizitātes vai nepilnības; 
1 punkts – neprecīza, kļūdaina un nepilnīga informācija, daudz neprecizitāšu un nepilnību; 
0  punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts. 
0-5  
5 punkti pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija , piedāvā nestandarta risinājumus 
 4 punkti  pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija  

3 punkti atbilstoša un pareiza informācija, sastopamas  neprecizitātes vai nepilnības  

2 punkti daudz neprecizu nepilnību 

1 punkts-neprecīza un neatbilstoša informācija 

0 punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts. 
0-2 

2 punkti- Pilnībā un atbilstoši izpilda darba uzdevumu 
1 punkti - atbilstoša un pareiza darbība,  dažas neprecizitātes vai nepilnības; 
0 punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts.  
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2.4 Rauga mīklas gatavošana ar ieraugu  
 

Rauga mīklu gatavo ar ieraugu gadījumos, ja  liels aizdara daudzums, ja sliktas kvalitātes raugs 

vai tā ir ļoti maz, vai ja ir daudz laika.  

Ja rauga mīklu gatavo ar ieraugu, tad raugu var ņemt ½ no paredzētā daudzuma. 

Ierauga gatavošanai izmanto 60% šķidruma, 40 % miltu un visu raugu. 

 

Ierauga gatavošanas tehnoloģiskā shēma 

 

 
2.attēls Ierauga gatavošanas tehnoloģiskā shēm 
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Rauga mīklas gatavošana ar ieraugu tehnoloģiskā shēma 

 
3.attēls Rauga mīklas ar ieraugu gatavošanas tehnoloģiskā shēma 

 

Olas Milti 60% Ieraugs Ūdens 40% Cukurs Sāls Taukvielas 

Sijā 

Pirmapstrāde 

Sakuļ 

Iemaisa 

2-3sek

Iemais

Uzsilda 

35-40ºC 

Izkausē, 

bieza 

Iejauc mīklu 

7-10min 

2-3 min pirms mīklas 

mīcīšanas beigām 

Rauga mīkla ar ieraugu 29-32º 

Rūgšana 35- 40º; 2-2,5st 

Raudzē, 

atspaida 1-3reizes 

Rauga mīkla ar ieraugu 
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2.5 Rauga mīklas gatavošana ar ieraugu 
Gatavošanas posmi 

1. Ierauga gatavošana, raudzēšana 

2. Mīklas gatavošana, raudzēšana 

 
 

Ierauga gatavības pazīmes   
 

1. Palielinājies tilpumā 2 – 2,5 reizes; 

2. Rūgšana mazinās; 

3. Uz virsmas parādās aizvien mazāk gaisa pūslīšu; 

4. Ieraugs mazliet plok, uzsitot ar roku, tas nogrimst. 

 

Praktiskā darba uzdevums 
 
Tēma: Rauga mīklas iztrādājumi ar ierauga. 

Darba apjoms: 4 stundas 

Darba mērķis: apgūt rauga mīklas ar ieraugu dažādas sarežģītības izstrādājumus un tos 

atbilstoši sagatavot.  

Darba procesā izglītojamie: 

1. Veido dažādu mīklu dažādas sarežģītības izstrādājumus un sagatavo tos termiskajai 

apstrādei.  

2. Novērtē sagatavoto mīklu izstrādājumus, to kvalitāti, identificē defektus/ nepilnības, 

nosaka to cēloņus un veic preventīvus pasākumus mīklas kvalitātes saglabāšanai.  

3. Novērtē sagatavoto mīklas izstrādājumu kvalitāti, t.sk. organoleptiski un vizuāli, identificē 

nepilnības un veic preventīvus pasākumus kvalitātes saglabāšanai. 

Darba uzdevumi: 

1. Izlasīt šādus materiālus:  

Bicāne A. Jaunā konditora rokasgrāmata. – Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2012,  

E. Ēdienu gatavošanas tehnoloģija. – Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2006 

3. Pēc izlasīšanas pagatavo rauga mīklu ar ierauga. 
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TEHNOLOĢISKĀ KARTE 
Medus rausis 

9.tabula 
NR
p.k. 

Izejvielas Izejvielu pusfabrikātu daudzums uz 10 izstrādājumiem Iznākums 
1gab./gr Mērvi

e- 
niba 

Rauga 
mīklai 

Noputināšanai pildījumam kopā 

1. milti kg 0.240 0.020  0.260 

 
 

2. taukvielas kg 0.050  0.050 0.100 

3. cukurs kg 0.025   0.025 

4. olas kg/gb   0.04/1 0.04/1 

5. sāls kg 0.001   0.001 

6. pilnpiens kg 0.100   0.100 

7. raugs kg 0.015   0.015 

8. kartupeļi kg 0.100   0.005 

9. medus kg   0.100 0.100 

10. rieksti    0.100 0.100 

Kopā starpprodukti kg 0.450 0.020   60 

 
TEHNOLOĢISKĀ KARTE 

Speķa pīrādziņi 
10.tabula 

NR
p.k. 

Izejvielas Izejvielu pusfabrikātu daudzums uz 10 izstrādājumiem Iznākums 
1gab./gr Mērvi

e- 
niba 

Rauga 
mīklai 

Noputināšan
ai 

Pildījumam Virsmas apdarei kopā 

1. milti kg 0.220 0.020   0.240 

 
 

2. taukvielas kg 0.040    0.040 

3. cukurs kg 0.030    0.030 

4. olas kg/gb 0.020/0.5   0.020/0.5 0.04/1 

5. sāls kg 0.001    0.001 

6. pilnpiens kg 0.110    0.110 

7. raugs kg 0.020    0.020 

8. žāvēta krūtiņa kg   0.100  0.100 

9. sīpoli kg   0.030  0.030 

10 pipari kg   0.001  0.001 
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Kopā starpprodukti kg 0.380  0.120 0.020  50 

 
TEHNOLOĢISKĀ KARTE 

Speķa pīrādziņi ar sieru un burkāniem 
11.tabula 

NR
p.k. 

Izejvielas Izejvielu pusfabrikātu daudzums uz 10 izstrādājumiem Iznākums 
1gab./gr Mērvi

e- 
niba 

Rauga 
mīklai 

Noputināšan
ai 

Pildījumam Virsmas apdarei kopā 

1. milti kg 0.220 0.020   0.240 

 
 

2. taukvielas kg 0.040    0.040 

3. cukurs kg 0.030    0.030 

4. olas kg/gb 0.020/0.5   0.020/0.5 0.04/1 

5. sāls kg 0.001    0.001 

6. pilnpiens kg 0.110    0.110 

7. raugs kg 0.020    0.020 

8. žāvēta krūtiņa kg   0.050  0.050 

9. siers kg   0.030  0.030 

10 burkāni kg   0.030  0.001 

Kopā starpprodukti kg 0.380  0.110 0.020  50 
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PRAKTISKO DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Kritēriji Vērtējums punktos 
1. Darba vietas organizēšana: sakārtošana pirms un 

pēc uzdevuma izpildes, prot to sagatavot darbam 
nākamajiem procesiem 

0-2 

2. Materiālu, instrumentu izvēle, sagatavošana 
darbam: pareizi izvēlas materiālus un 
instrumentus, spēj aizstāt ar līdzvērtīgiem 
materiāliem  

0-2 

3. Tehnoloģisko procesu pareizība, darba 
paņēmieni: izprot tehnoloģiskos procesus un 
rīkojas saskaņā ar tiem, prot novērtēt procesu 
kopumā, pielieto netradicionālus darba paņēmienus 

0- 5 

4. Izstrādājuma, izpildītā darba atbilstība darba 
uzdevumam: skicei, standartam, pareizi veikti 
aprēķini, piedāvā nestandarta risinājumus 

0- 5 

5. Izstrādājuma atbilstība funkcionālajam 
pielietojumam: izstrādājums pilnībā atbilst 
funkcionālajam pielietojumam, ir veikti uzlabojumi 

0- 5 

6. Izstrādājuma, izpildītā darba kvalitāte: 
izstrādājuma kopskats, virsmas noformējums, 
apdares precizitāte, garšas īpašības atbilst 
izstrādājuma veidam 

0- 5 

7. Darba drošības noteikumu ievērošana: pilnībā 
ievēro darba drošības noteikumus, spēj modelēt 
iespējamo situāciju un tās atrisinājumu 

0- 5 

8. Attieksme pret veicamo uzdevumu, radoša 
pieeja: darba gaitā vērojama radoša pieeja, pielieto 
oriģinālus risinājumus, pārliecinoši prezentē savu 
izstrādājumu 

0- 3 

9. Darba izpildes laika ievērošana: ievēro izpildes 
laiku, darbu veic ātrāk kā tas ir norādīts 

0- 3 

 
 

Vērtēšanas tabula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ni ni ni ni i i i i i i 

1% 15% 30% 45% 60% 68% 76% 84% 92% 97% 

Savākti punkti pārbaudes darbā 

0,35 5,25 10,50 15,75 21,00 23,80 26,60 29,40 32,20 33,95 

Vērtējums  



27 
 

0-3 
3 punkti – pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija; 
2 punkti – atbilstoša un pareiza informācija, sastopamas dažas neprecizitātes vai nepilnības; 
1 punkts – neprecīza, kļūdaina un nepilnīga informācija, daudz neprecizitāšu un nepilnību; 
0  punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts. 
0-5  
5punkti-pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija , piedāvā nestandarta risinājumus 
 4 punkti-  pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija  

3 punkti- atbilstoša un pareiza informācija, sastopamas  neprecizitātes vai nepilnības  

2 punkti- daudz neprecizu nepilnību 

1 punkts-neprecīza un neatbilstoša informācija 

1 punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts. 
0-2 

2 punkti- Pilnībā un atbilstoši izpilda darba uzdevumu 
1 punkti - atbilstoša un pareiza darbība,  dažas neprecizitātes vai nepilnības; 
0 punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts. 

 
Rauga mīklas atspaidīšana 

 
4.attēls Rauga mīklas atspaidīšana 
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2.6 Izveidoto izstrādājumu apdare pirms cepšanas 
 

Lai gatavajiem izstrādājumiem būtu pievilcīgs ārējais izskats, cepšanas laikā aizkavētu strauju 

garozas izveidošanos, izstrādājumus pārklāj ar sausiem produktiem un tos pārsmērē ar: 

1. Sakultu olu, kam pievieno šķipsniņu sāls; 

2. Sakultu olas dzeltenumu ar pienu; 

3. Eļļu, kausēto sviestu vai margarīnu; 

4. Cukura sīrupu; 

5. Pienu vai ūdeni. 

 
Procesi, kas notiek rūgšanas laikā 

 
• Rauga mīklu irdina raugs, rūgšanas procesā tas maina mīklas garšu, smaržu un palielina 

tās apjomu. 

• Iejaucot mīklu, miltu olbaltumvielas uzbriest un izveido elastīgu lipekli, kas labi aiztur 

ogļskābo gāzi, tādējādi mīkla labi paceļas. 

• Cietes graudiņi uzbriest un miltu fermentu ietekmē sadalās – dekstrīnos un cukuros. Tādu 

procesu sauc par cietes pārcukurošanos. 

• Cietes pārcukurošanās straujāk notiek 62-64⁰ C, rauga sēnītes vienkāršos cukurus pārvērš 

spirtā un ogļskābajā gāzē. 

• C6H12O6 =2C2H5OH + 2CO2 

• Glikoze =spirts+ ogļskābā gāze 

• Līdz ar to rauga sēnītes vairojas. Rūgšanas laikā spirts un ogļskābā gāze izdalās vienmērīgi 

visā mīklā. Gāzes pūslīši izplešas, izstiepj lipekli, tāpēc mīkla kļūst poraina un ļoti 

palielinās apjomā. 

• Rauga mīklā ietilpst cukurs. Rauga iedarbības dēļ saharoze sadalās vienkāršos cukuros,  

glikozē un fruktozē. 

• Rūgšanas laikā mīkla iegūst ieskābu garšu, jo tajā attīstās pienskābās baktērijas, kas 

saraudzē cukuru un veido pienskābi.  

• Pienskābe veicina olbaltumvielu uzbriešanu un mīklas veidošanos. 

• Ogļskābā gāze, sakrājoties ap rauga šūniņām, nomāc to darbību un var pilnīgi pārtraukt 

rūgšanas procesu.  
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• Lai atjaunotu rūgšanas procesu, mīklu atspaida. 

• Mīklu atspaida 1-3x un tas atkarīgs no lipekļa kvalitātes. Jo biezāka mīkla un jo stiprāks 

lipeklis, jo vairāk reižu mīkla jāatspaida. 

• Rauga sēnītes, nonākot krāsnī, attīsta ļoti strauju darbību (28-38⁰ C). Rauga sēnītes ražo 

ogļskābo gāzi, rūgst un izplešas tilpumā. 

• Temperatūrai paaugstinoties, apstājas rauga sēnīšu darbība un 70⁰C rauga sēnītes iet bojā. 

Pēc tam mīklas struktūra nostiprinās. 

• Krāsns t⁰ palielinoties līdz 90⁰C, sākas ķīmiskie procesi. Mainās izstrādājumu garša, 

smarža, izskats. Līdzīgi notiek ar pienskābajām baktērijām, kuru darbība palēninās 50⁰ - 

60 C un beidzas 90-100⁰ C. Pienskābās baktērijas veido poras.  

• Izstrādājumu iekšpusē t`nepārsniedz 100⁰ C. Uz izstrādājuma virsmas tā ir līdz 180⁰ C,  lai 

arī krāsnī ir 220⁰ C . Palielinās izstrādājuma svars.  

• Izstrādājumi pakāpeniski sasilst un notiek strauja ūdens iztvaikošana, līdz ar to veidojas 

garoziņa - cietes klīsterizācija garozā. Iztvaikojot pēdējam ūdenim no garozas, sāk 

veidoties pirmie gaišie dekstrīni, klīsterizējoties cietei. 

• Paaugstinoties izstrādājuma t` 130-140⁰ C, dekstrīni paliek aizvien tumšāki. 

• Temperatūrai paaugstinoties līdz 150-160⁰ C, notiek cukura karamelizācija. Virs 180⁰ C 

karsēt nav ieteicams, jo izstrādājums iegūs nepatīkamu garšu un smaržu. 

 
Izcepto izstrādājumu gatavības noteikšana 

 
• Ja krāsnis ir ar termoregulēšanas sistēmu, tad gatavību nosaka pēc noteiktā cepšanas laika.  

• Organoleptiski gatavību nosaka pēc ārējā izskata, ievērojot, ka visiem izstrādājumiem nav 

vienāda krāsa. 

• Pēc izstrādājuma svara, jo, zaudējot ūdeni, svars pazeminās. Svara zudumi ir apmēram 

15%, ko sauc par nocepumu. 

• Gatavību nosaka ar tausti. Uzliekot roku uz izstrādājumu virsmas, tā nedeg, bet jūtams 

spēcīgs karstums. Ja izstrādājumi nav gatavi, roku tuvināt nevar, jo ir liels karstums. 

• Gatavību biezākiem izstrādājumiem nosaka ar koka irbulīti, ko iedur izstrādājumā, mazliet 

pagriež un izņem. Ja izstrādājums nav izcepies, tad pie koka irbulīša pielīp mīkla. Ja 

izstrādājums ir gatavs, koka irbulītis paliek sauss.    

 



30 
 

Rauga mīklas trūkumi 

 
 

5.attēls Rauga mīklas trūkumi 
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Rauga mīklas trūkumi 

 
6.attēls Rauga mīklas trūkumi 
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Rauga mīklas izstrādājumu formēšana  
 
 

 
 

7.attēls Rauga mīklas izstrādājumu formēšana 
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Rauga mīklas izstrādājumu ar pildījumu formēšana  
 

 
 

8.attēls Rauga mīklas ar pildījumu formēšana 
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2.7 Kārtainās rauga mīklas gatavošana 
Apakštēmas apjoms Teorija - 4 stundas 

 Praktiskās mācības - 12 stundas 

Sasniedzamais rezultāts Spēj:  

• gatavot dažādas mīklas dažādiem konditorejas 

izstrādājumiem 

Zina:  

• mīklas gatavošanas un gatavošanas/ražošanas 

tehnoloģijas, tehnoloģiskās iekārtas, to veidus, 

sagatavošanu darbam 

Izprot:  

• mīklu gatavošanas tehnoloģiskos procesus un to 

ietekmējošos faktorus.  

 
Kārtaino rauga mīklu mēdz saukt arī par “skābo” kārtaino jeb ”krievu” kārtaino mīklu. Šai mīklai 

raksturīgs lielāks aizdara daudzums nekā parastajai rauga mīklai. 
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9.attēls Kārtainās mīklas gatavošana posmi 
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Kārtainās rauga mīklas gatavošana 
 
 
 

 
 

10.attēls Kārtainās rauga mīklas gatavošana 
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Kārtainās rauga mīklas formēšana  

 

 
11.attēls Kārtainās rauga mīklas formēšana 

 

Praktiskā darba uzdevums 
 

 
Tēma: Kārtainā rauga mīkla. 

Darba apjoms: 12 stundas 

Darba mērķis: apgūt dažādu mīklu dažādas sarežģītības izstrādājumus un tos atbilstoši 

sagatavot.  

Darba procesā izglītojamie:  

1. Izglītojamie veido dažādu mīklu dažādas sarežģītības izstrādājumus un sagatavo tos 

termiskajai apstrādei.  
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2. Novērtē sagatavoto mīklu izstrādājumus, to kvalitāti, identificē defektus/ nepilnības, 

nosaka to cēloņus un veic preventīvus pasākumus mīklas kvalitātes saglabāšanai.  

3. Novērtē sagatavoto mīklas izstrādājumu kvalitāti, t.sk. organoleptiski un vizuāli, 

identificē nepilnības un veic preventīvus pasākumus kvalitātes saglabāšanai. 

Darba uzdevumi: 

1. Izlasīt šādus materiālus:  

Bicāne A. Jaunā konditora rokasgrāmata. – Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2012,  

Gavriļenko E. Ēdienu gatavošanas tehnoloģija. – Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2006. 

2. Pēc izlasīšanas pagatavo kārtaino rauga mīklu pēc tehnoloģiskās kartes. 

 
Tehnoloģiskā karte 
Biezpiena kabatiņa 

11.tabula 

Izejvielas 

 

Izejvielu un pusfabrikātu daudzums 10 gab. izstrādājuma  Iznākums 

gab m.v. Rauga 
mīkla 

ieveltnēšanai Pildījums Apdarei Kopā 

Milti kv. kg 0.220    0.220  

Cukurs kg 0.020  0.050 0,100 0.170  

Piens kg 0.100    0.100  

margarīns kg 0.020 0.130   0.020  

Raugs kg 0.006    0.006  

Olas kg/gab 0.02/0.5  1 0.02/0.5 0.08/
2 

 

Sāls kg 0.002    0.002  

biezpiens kg   0.250  0.250  

Vaniļas cukurs kg   0.020  0.020  

Kartupeļu ciete kg   0.020  0.020  

citrons kg   0.010  0.010  

rozīnes kg   0.050  0.050  

Kopā p/f kg      50 
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Tehnoloģiskā karte 
Štricele ar magoņu pildījumu 

12.tabula 

Izejvielas 

 

Izejvielu un pusfabrikātu daudzums 10 gab. izstrādājumiem  Iznākums 
gab 

m.v. Rauga 
mīkla 

ieveltnēšanai Pildījums Apdarei Kopā  

Milti kv. kg 0.220    0.220  

Cukurs kg 0.020  0.080  0.020  

Piens kg 0.100    0.100  

margarīns kg 0.020 0,130   0.020  

Raugs kg 0.006    0.006  

Olas kg/ga
b 

0.02/0.5   0.02/0.5 0.04/1  

Sāls kg 0.002    0.002  

magones kg   0.100  0.100  

medus kg   0.040  0.040  

Vaniļas cukurs kg 0.002    0.002  

Kopā p/f kg       

 

Tehnoloģiskā karte 
Kliņģeris ar augļiem un putukrējumu 

13.tabula 

Izejvielas 

 

Izejvielu un pusfabrikātu daudzums  gab. izstrādājuma  Iznāku
ms gab 

m.v. Rauga mīkla Kaisīšanai Pildījums Apdarei Kopā 

milti kv. kg 0.250 0.020   0.250  

taukvielas kg 0.080   0 0.080  

piens kg 0,100    0,100  

cukurs kg 0.075  0,050 0,05 0.130  

raugs kg 0.006    0.006  

olas kg/gab 0.04/1    0.04/1  

sāls kg 0.001    0.001  

kanēlis kg   0.01  0.01  



40 
 

magones kg   0.04  0.04  

kanēlis    0.02  0.02  

kurkums kg 0.001    0.001  

vaniļas cukurs kg 0.001    0.001  

rozīnes kg   0.040  0.040  

marmelāde kg   0.040  0.040  

kardamons kg 0.002    0.002  

aprikozes kg   0.040  0.040  

kivī kg    0.050 0.050  

saldais krējums kg    0.150 0.150  

zemenes kg    0.050 0.050  

Kopā p/f kg      1.2 
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PRAKTISKO DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Kritēriji Vērtējums punktos 
1. Darba vietas organizēšana: sakārtošana pirms un 

pēc uzdevuma izpildes, prot to sagatavot darbam 
nākamajiem procesiem 

0-2 

2. Materiālu, instrumentu izvēle, sagatavošana 
darbam: pareizi izvēlas materiālus un instrumentus, 
spēj aizstāt ar līdzvērtīgiem materiāliem  

0-2 

3. Tehnoloģisko procesu pareizība, darba 
paņēmieni: izprot tehnoloģiskos procesus un rīkojas 
saskaņā ar tiem, prot novērtēt procesu kopumā, 
pielieto netradicionālus darba paņēmienus 

0- 5 

4. Izstrādājuma, izpildītā darba atbilstība darba 
uzdevumam: skicei, standartam, pareizi veikti 
aprēķini, piedāvā nestandarta risinājumus 

0- 5 

5. Izstrādājuma atbilstība funkcionālajam 
pielietojumam: izstrādājums pilnībā atbilst 
funkcionālajam pielietojumam, ir veikti uzlabojumi 

0- 5 

6. Izstrādājuma, izpildītā darba kvalitāte: 
izstrādājuma kopskats, virsmas noformējums, 
apdares precizitāte, garšas īpašības atbilst 
izstrādājuma veidam 

0- 5 

7. Darba drošības noteikumu ievērošana: pilnībā 
ievēro darba drošības noteikumus, spēj modelēt 
iespējamo situāciju un tās atrisinājumu 

0- 5 

8. Attieksme pret veicamo uzdevumu, radoša 
pieeja: darba gaitā vērojama radoša pieeja, pielieto 
oriģinālus risinājumus, pārliecinoši prezentē savu 
izstrādājumu 

0- 3 

9. Darba izpildes laika ievērošana: ievēro izpildes 
laiku, darbu veic ātrāk kā tas ir norādīts 

0- 3 

 
 

Vērtēšanas tabula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ni ni ni ni i i i i i i 

1% 15% 30% 45% 60% 68% 76% 84% 92% 97% 

Savākti punkti pārbaudes darbā 

0,35 5,25 10,50 15,75 21,00 23,80 26,60 29,40 32,20 33,95 

 
Vērtējums  
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0-3 
3 punkti – pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija; 
2 punkti – atbilstoša un pareiza informācija, sastopamas dažas neprecizitātes vai nepilnības; 
1 punkts – neprecīza, kļūdaina un nepilnīga informācija, daudz neprecizitāšu un nepilnību; 
0  punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts. 
0-5  
5 punkti- pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija , piedāvā nestandarta risinājumus 
 4 punkti-  pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija  

3 punkti- atbilstoša un pareiza informācija, sastopamas  neprecizitātes vai nepilnības  

2 punkti- daudz neprecizu nepilnību 

1 punkts-neprecīza un neatbilstoša informācija 

2 punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts. 
0-2 
2 punkti- Pilnībā un atbilstoši izpilda darba uzdevumu 
1 punkti - atbilstoša un pareiza darbība,  dažas neprecizitātes vai nepilnības; 
0 punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts. 
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Rauga mīklas izstrādājumu sortiments 
 

 
 

 
12.attēls konditorejas izstrādājums  

 
13.attēls Konditorejas izstrādājums 

 
14.attēls Konditorejas izstrādājums 
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 Bezrauga kārtainā mīkla  
Apakštēmas apjoms Teorija - 4 stundas 

Praktiskās mācības - 8 stundas 

Sasniedzamais rezultāts Spēj:  

• gatavot dažādas mīklas dažādiem konditorejas 

izstrādājumiem: bezrauga mīklas izstrādājumiem 

Zina:  

• mīklas gatavošanas un gatavošanas/ražošanas 

tehnoloģijas, tehnoloģiskās iekārtas, to veidus, 

sagatavošanu darbam 

Izprot:  

• mīklu gatavošanas tehnoloģiskos procesus un to 

ietekmējošos faktorus  

 

Mīklu gatavo telpā ar  temperatūru 17 – 18 0 C. Mīklas gatavošana sastāv no  šādiem etapiem: 

• Mīklas iemīcīšana un atpūtināšana;  

• Taukvielu sagatavošana; 

• Taukvielu iestrādāšana mīklā, veltnēšana, locīšana un atpūtināšana.  

 

3.1 Mīklas iemīcīšana un atpūtināšana 
Mehāniskais paņēmiens. 

Mīklas mīcītāja kublā ieber 85% no kopējā miltu svara. Pārējie milti paredzēti veidošanai un 

pievienošanai taukvielām, ja izmanto sviestu vai kulināro margarīnu. Atsevišķā traukā aukstā 

ūdenī izšķīdina sāli, skābi, pievieno olas, izmaisa un izkāš miltos. Mīcīšanas laikā pēc vajadzības 

pievieno ūdeni. Mīklu labi samīca, lai uzbriestu miltu olbaltumvielas. Mīklai jābūt maigai, 

samtainai.  

Ar rokām: traukā ielej nelielu auksta ūdens daudzumu, pievieno sāli, skābi, olas, labi izmaisa, lai 

sāls ar skābi izšķīstu, tad ieber mīklai paredzētos miltus un mīca mīklu, pēc vajadzības pievieno 

ūdeni. Mīklu mīca 10 – 15 minūtes.  

Mīklas konsistence atkarīga no taukvielu konsistences, ziemā tā ir stingrāka, vasarā mīkstāka.  
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Gatavu mīklu novieto uz koka dēļa, noputināta ar miltiem. Pārsedz ar pārtikas plēvi, lai mīkla 

neapžūtu. Mīklu atpūtina vēsā vietā 30 minūtes.  

Ja mīkla nav pietiekami atpūtināta, tad veltnējot tā saplīst sīkos gabaliņos un gataviem 

izstrādājumiem ir mazs apjoms. Jo mazāk elastīgs lipeklis, jo ilgāk mīklai jāatpūšas. Šajā laikā 

lipeklis atgūst elastību un tas ļaujas veidošanai. To veicina sāls un skābe. 

Taukvielu sagatavošana: taukvielām jābūt vēsām un plastiskām. Speciālas taukvielas nav 

jāsagatavo. Sviestam un kulinārijas margarīnam pievieno 5 – 8% miltu no to kopējā daudzuma. 

Milti uzsūc mitrumu no taukvielām. Taukvielām piešķir taisnstūra vai lodes formu un novieto vēsā 

vietā. Gatavojot mīklu, taukvielu un mīklas temperatūrām jābūt vienādām 17 – 18⁰ C.  

Ja taukvielas cietas, bet mīkla mīksta: 

• taukvielas drūp, plēš mīklu, izdalās no mīklas, neveido kārtas un cepšanas laikā tek ārā.  

Ja taukvielas mīkstas, mīkla cieta: 

• taukvielas pārvietojas starp mīklas kārtām; 

• izdalās no mīklas; 

• neveido kārtas. 
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3.2 Kārtainās bezrauga mīklas gatavošana 
 

 

15.attēls Kārtainās bezrauga mīklas gatavošan 

Pa soļiem praktiskā darba uzdevuma veidošanas process 

Aukstam ūdenim pievieno sāli, citronskābi vai etiķi, izmaisa (pagatavo sāļi skābu šķidrumu) 

 

 
 

16.attēls Aukstam ūdenim pievieno sāli, citronskābi vai etiķi, izmaisa 
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Izveido bedrīti, lej šķidrumu un mīca, līdz iegūst viendabīgu, elastīgu mīklu. 

 

17.attēls Mīklas mīcīšana  

 

18.attēls Mīklas mīcišana 
 

 

Gatavo mīklu novieto vēsā vietā uz 30 min. pārsegtu ar plēvi. Atpūtināto mīklu izveltnē 

taisnstūrveida formā. 

 

 
19.attēls  Mīklas izveltnēšana taisnstūrveida formā 

Mīklas vidū pusi no mīklas laukuma pārklāj ar visu paredzēto taukvielu. 
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20.attēls Mīklas pārklāšna ar taukvielu 

Nenoklātās abas mīklas malas savieno no abām pusēm virs taukvielām tā, lai tās pārklātos viena 
otrai. 

 

 
21. attēls Taukvielu ielocīšana 

Tad mīkla tiek salocīta trīs daļās. 

 

22..attēls Mīklas locīšana trīs daļās 

Atpūtina mīklu 1 stundu ledusskapī, ietinot pārtikas plēvē. 
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23.attēls  Salocīts mīklas gabals 

 
Pēc atpūtināšanas  mīklu izveltnē taisnstūra formā 

 
24.attēls Izveltnētā mīklas taisnstūra formā  

Tad tiek salocīta uz četrās kārtās un ievietota ledusskapī atkal uz vienu stundu, ietinot pārtikas 
plēvē. Šādu locīšanau atkārto divas reizes. 

 
25.attēls Mīklas locīšana četrās daļās 

 
Ievieto ledusskapī atkal uz vienu stundu, ietinot pārtikas plēvē. Šādu locīšanu atkārto divas reizes. 
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26.attēls Mīklas locīšana četrās daļās pirms ievietošanas ledusskapī 

 
 Pēc mīklas atpūtināšanas no tās gatavo kārtainās bezrauga mīklas izstrādājumus. 

 
Praktiskā darba uzdevums 

 

Tēma: kārtainās bezrauga mīklas gatavošana.  

Darba apjoms:12stundas 

Darba mērķis: Izzināt un pagatavot kārtaino bezrauga mīklu. 

Darba uzdevumi: 

1. Iepazīties ar visiem darba uzdevumiem. 

2. Izlasīt, kādas izejvielas ir nepieciešamas, lai pagatavotu bezrauga kārtaino mīklu, un sagatavot 

tās.  

Tehnoloģiskā karte 
Ķimeņu standziņas 

14.tabula  

Izejvielas 

 

Izejvielu un pusfabrikātu daudzums 0.3 kg izstrādājuma  Iznāk
ums 

m.v. Mīklai Ieveltnēšana Noputināšana Pārsmē
-rēšana 

Apdarei Kopā  

Milti kv. kg 0.220  0.040   0.260  

Margarīns 
kārtainām 
mīklām 

kg  0.130    0.130  

olas kg /gab 0,02/0.
5 

  0.02/0.
5 

 0.04/1  

Ūdens kg 0.080     0.080  

Sāls kg 0.002    0.007 0.009  
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Pārtikas 
skābe 

kg 0.001     0.001  

Ķimenes kg     0.040 0.040  

Kopā p/f kg        

 

Pēc shēmas pagatavot izstrādājumu. 
 

3.3 Bezrauga kārtainās mīklas gatavošanas shēma 

 
27.attēls Bezrauga kārtainās mīklas gatavošanas shēma 

 

 

Izveltnē 4-5mm biezumā 

Veidošana 

Pārsmērēšana 

Cepšanas temperatūra: 
• Maziem izstrādājumiem 220-230ºC 
• Lieliem izstrādājumiem 200ºC 

Svara zudumi termiskās 
apstrādes laikā ir 35% 

Atdzesē 

Izstrādājumu apdare 

Atdzesēta kārtainā bezrauga mīkla 
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Tehnoloģiskā karte 

Zvaigznītes 
15.tabula  

Izejvielas 

 

Izejvielu un pusfabrikātu daudzums       gab izstrādājuma  Iznāku
ms 

m
.v

. 

M
īk

la
i 

Ie
ve

lt
nē

ša
na

i 

N
op

ut
in
āš

an
ai
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ju
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s 
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ēr
ēš

an
a 

A
pd
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ei

 

Kopā  

Milti kv. kg 0.220  0.040 0.040   0.315  

Margarīns 
kārtainām 
mīklām 

kg  0.13
0 

    0.130  

olas kg /gab 0.02/
0.5 

  0.04/4 0.02/0.
5 

 0.08/2  

ūdens kg 0.080      0.080  

Sāls kg 0.002      0.002  

pārtikas 
skābe 

kg 0.001      0.001  

cukurs kg    0.06  0.050 0.110  

piens kg    0.100   0.100  

ogas kg      0.150 0.150  

Pūdercukurs kg      0.070 0.070  

Kopā p/f kg        40 

 

Gatavošana: 

1. Gatavo kārtaino bezrauga mīklu. 

2. Atpūtina. 

3. Mīklu izveltnē 5 mm biezumā. 

4. Kvadrātiņus  sadala un sagriež 6 x 6 cm lielos kvadrātiņos. Stūrus pārsmērē ar olu, vidū 

un sānu malās liek paredzēto pildījumu. 

5. Tad kvadrātu malas pārloka pa diognāli tā, lai veidojas  trījstūris. 

6. Pārsmērē ar olu. Liek ievārījuma pildījumu vidū. 
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7. Cep līdz gatavībai. 

8.  Vēl karstus pārkaisa ar pūdercukuru. 

 
Tehnoloģiskā karte 

Kārtainās bezrauga mīklas plātsmaize ar āboliem 
16.tabula  

Izejvielas 

 

Izejvielu un pusfabrikātu daudzums     gb izstrādājuma  

Iz
nā

ku
m

s 

m
.v

. 

M
īk

la
i 
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ve

lt
nē

 š
an

ai
 

N
op

ut
in
āš

an
ai

 

P
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m
s 
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ēr
ē-

ša
na

 

A
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ar
ei

 

Kopā 

Milti kv. kg 0.220  0.040    0.260  

Margarīns 
kārtainām mīklām 

kg  0.130     0.130  

olas kg /gab 0.020/0
.5 

   0.02/0.5  0.04/1  

Ūdens kg 0.080      0.080  

Sāls kg 0.002      0.009  

Pārtikas skābe kg 0.001      0.001  

Āboli svaigi  kg    0.500   0.100  

cukurs kg    0,130   0,030  

kanēlis kg    0.040   0.040  

 kg    0.050   0.050  

 kg      0.002 0.002  

Kopā p/f kg        1000 

 

Gatavošana: 

1. Gatavo kārtaino bezrauga mīklu. 

2. Atpūtina. 

3. 2/3 no visas paredzētās kārtainās mīklas izveltnē 7-8 mm biezumā. Liek uz plāts, sadursta 

ar dakšiņu un cep līdz gatavībai. 
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4. Uz izceptā mīklas starpprodukta plāksnes vienmērīgi pārklāj sasmalcinātus ābolus un 

pārkaisa ar cukura kanēļa maisījumu.  

5. Atlikušo 1/3 daļu kārtainās bezrauga mīklas plāksnes viegli izveltnē,  par 1-2 cm lielāku 

kā izceptās mīklas starpproduktu plāksne un pārklāj pāri pildījumam. 

6. Virsmu pārsmērē ar olu un ar dakšiņu uzvelk rombveida zīmējumu. 

7. Cep līdz gatavībai. 

8. Pēc atdzesēšanas sadala kā noteikta svara izstrādājumu, vai arī sagriež gabalos ar noteiktu 

izmēru un svaru. 

 
Tehnoloģiskā karte 

Pīrādziņi ar siera-šķiņķa pildījumu 
17.tabula  

Izejvielas 

 

Izejvielu un pusfabrikātu daudzums       gab izstrādājuma  

Iz
nā

ku
m

s 

m
.v

. 

M
īk

la
i 

Ie
ve

lt
  n
ēš

a 

na
i

N
op

ut
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āš
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ai

 

P
il
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m
s 

P
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ē 
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ša
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A
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ei

 

Kopā 

Milti kv. kg 0.220  0.040    0.260  

Margarīns 
kārtainām mīklām 

kg  0.13
0 

    0.130  

olas kg /gab 0.02/0.
5 

   0.02/0
.5 

 0.02/0.
5 

 

Ūdens kg 0.080      0.080  

Sāls kg 0.002     0.007 0.009  

Pārtikas skābe kg 0.001      0.001  

Siers kg    0.100  0.050 0.150  

Majonēze kg    0.025   0.025  

Šķiņķis kg    0.100   0.100  

Zaļumi kg    0.005   0.005  

Kopā p/f kg        30 
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Gatavošana: 

1. Gatavo kārtaino bezrauga mīklu. 

2. Atpūtina. 

3. Mīklu izveltnē 5 mm biezumā. 

4. Sadala un sagriež mīklu trijstūrveida izstrādājumos. 

5. Uz katra trijstūra pamata liek siera-šķiņķa pildījumu. 

6. Satin ruletē. 

7. Liek uz plāts un piešķir radziņa formu.  

8. Pārsmērē ar olu, pārkaisa ar sieru. 

9. Cep līdz gatavībai. 

10. Izstrādājumus atdzesē. 

 
Tehnoloģiskā karte 

Mēlītes 
18.tabula 

Izejvielas 

 

Izejvielu un pusfabrikātu daudzums 10 izstrādājuma  Iznākums 

m
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Milti kv. kg 0.310  0.030  0.340  

Margarīns 
kārtainām mīklām 

kg  0.150   0.130  

olas kg /gab 0.02/0.
5 

   0.02/0.5  

Ūdens kg 0.100    0.080  

Sāls kg 0.003    0.009  

Pārtikas skābe kg 0.001    0.001  

Cukurs kg    0.100 0.100  

Kopā p/f kg 0.590   0.100  50 

 

Gatavošana: 

1. Gatavo kārtaino bezrauga mīklu. 
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2. Atpūtina. 

3. Uz galda, kas nokaisīts ar cukuru, izveltnē mīklu 5mm biezumā. 

4. Ar asu nazi mīklu sadala un sagriež trijstūros, kuru pamats 10 cm un malas garums 15-17 

cm. 

5. Izstrādājumu liek uz plāts, pagriež ar cukuru uz augšu. Izstrādājuma virsmā vēlams 

izdarīt iegriezumus, lai cepšanas laikā neuzpūstos.  

6. Cep līdz gatavībai - zeltaini brūnai krāsai. Svarīgi, lai cepšanas laikā cukurs uz 

izstrādājumu virsmas sāk kust un veidojas īpašs spīdums. 

7. Izstrādājumu atdzesē. 

 
Tehnoloģiskā karte 

Austiņas 
19.tabula 

Izejvielas 

 

Izejvielu un pusfabrikātu daudzums 0.3 kg izstrādājuma  

Iz
nā

ku
m
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m
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K
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ā 

Milti kv. kg 0.220  0.040  0.260  

Margarīns 
kārtainām mīklām 

kg  0.130   0.130  

olas kg /gab 0.02/0.
5 

   0.04/0.5  

Ūdens kg 0.080    0.080  

Sāls kg 0.002    0.009  

Pārtikas skābe kg 0.001    0.001  

cukurs kg    0.200 0.200  

Kopā p/f kg       

 

Gatavošana: 

1. Gatavo kārtaino bezrauga mīklu. 

2. Atpūtina. 
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3. Mīklu un galdu nokaisa ar miltiem, izveltnē mīklu 3 mm biezumā. Mīklas platums 

atkarīgs no gatavojamo izstrādājumu daudzuma, ņemot vērā, ka viena izstrādājuma 

platums ir 1.5 mm. 

4. Pretējo malu satin ruletē pret centru, atstājot 2 cm platu vidusdaļu.  

5. Abas satītās daļas uzliek vienu uz otras un viegli uzspiež ar plaukstu, lai dubultā rulete 

būtu plakana. 

6. Dubulto ruleti sadala un sagriež 1,5 cm platos izstrādājumos, kurus  liek uz plāts ar 

griezuma vietu uz augšu, ievērojot aptuveni 5 cm atstarpes. 

7. Izstrādājumus cep, līdz to apakšējā daļā esošais cukurs sāk kust. Tad izstrādājumus 

apgriež otrādi un turpina cept, līdz uz virsmas veidojas spīdīga, zeltaina garoziņa. 

Jāraugās, lai cukurs nekļūtu tumši brūns. 

8. Izstrādājumu atdzesē. 
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 Tehnoloģisko karšu sastādīšana 
Tehnoloģiskā karte- ēdienu un dzērienu tehnoloģiskā procesa instrukcija. 
 
Tēma: Tehnoloģisko karšu sastādīšana 

Darba apjoms:  4 stundas 

Darba mērķis: Tehnoloģisko karšu izveide 

Darba procesā izglītojamie:  

1. Iepazīties ar visiem darba uzdevumiem. 

2. Izlasīt šādu materiālu un iekopēt pantus, kas attiecināmi tehnoloģisko karšu izveidi. 

• Pārtikas aprites uzraudzības likums (1998) 
3. Pēc dotajām izejvielām sastādīt tehnoloģisko karti! 

Mīklai 
Milti kv.- 220 g 
Margarīns kārtainām mīklām 130g 
Olas- ½ olas 
 
Ūdens 80 g 
Sāls 1 g 
Pārtikas skābe 1g 
Ķimenes 1g  

20.tabula 

Izejvielas 

 

Izejvielu un pusfabrikātu daudzums       kg izstrādājuma  Iznākums 

m.v. Mīklai Ieveltnēšanai Noputināšanai Pārsmērē-
šana 

Apdarei Kopā 

         

         

    
     

         

         

         

         

Kopā p/f kg        
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Vērtēšanas tabula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ni ni ni ni i i i i i i 

1% 15% 30% 45% 60% 68% 76% 84% 92% 97% 

Savākti punkti pārbaudes darbā 

0,35 5,25 10,50 15,75 21,00 23,80 26,60 29,40 32,20 33,95 

 
 

Vērtējums  
0-3 
3 punkti – pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija; 
2 punkti – atbilstoša un pareiza informācija, sastopamas dažas neprecizitātes vai nepilnības; 
1 punkts – neprecīza, kļūdaina un nepilnīga informācija, daudz neprecizitāšu un nepilnību; 
0  punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts. 
0-5  
5 punkti- pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija , piedāvā nestandarta risinājumus 
 4 punkti - pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija  

3 punkti - atbilstoša un pareiza informācija, sastopamas  neprecizitātes vai nepilnības  

2 punkti- daudz neprecizu nepilnību 

1 punkts-neprecīza un neatbilstoša informācija 

3 punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts. 
0-2 
2 punkti- Pilnībā un atbilstoši izpilda darba uzdevumu 
1 punkti - atbilstoša un pareiza darbība,  dažas neprecizitātes vai nepilnības; 
0 punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts. 
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 Moduļa noslēguma darbs 
Ieskaites mērķis 

Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā zināšanas profesionālajā kvalifikācijā “Konditors”, atbilstoši 

profesijas standarta prasībām un moduļa „ Konditorejas izstrādājumu gatavošana (1. līmenis)"” 

programmai. 

Ieskaites uzdevumi 

1. Izpildīt testu ar uzdevumiem par: 

Par rauga mīklu (30 punkti) 

Par bezrauga mīklu (30 punkti) 

2. Pagatavot rauga vai bezrauga kārtainās mīklas izstrādjumu  sastādot tehnoloģisko karti (0-

35 punkti) 

Izpildes laiks: 4 stundas 

Darba vērtēšana:  praktisko darbu vērtē 10 ballu sistēmā. Testā par katru pareizu atbildi 1 

punkts. Par katru pareizi veiktu  darbu 1 punkts. Kopā 95 punkti. 

Vērtēšanas tabula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1% 15% 30% 45% 60% 68% 76% 84% 92% 97% 

ni ni ni ni ni i i i i i 

Savākti punkti pārbaudes darbā 

0,95 14,25 28,50 42,75 57,00 64,60 72,20 79,80 87,40 92,15 
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Pārbaudes darbs tēmai: Rauga mīkla un tās izstrādājumi 
Maksimālais vērtējums 30 punkti.  

 
Rauga  mīkla 

Maksimālais vērtējums 30 punkti. __________________________________ 
Iegūtie 
punkti 

0-7 8-10 11-3 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29 30 

Vērtējums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
 

I  Tests. Apvelc pareizās atbildes! Katram jautājumam tikai viena pareiza atbilde( 10 
punkti) 

 
1. Kas rodas rauga mīklas rūgšanas procesā? 
A. Siltums un ogļskābā gāze; 
B. Ūdens un ogļskābā gāze; 
C. Spirts un ogļskābā gāze; 
D. Amonjaks un spirts. 

2. No kā atkarīgs rauga mīklas atspaidīšanas biežums? 
A. No lipekļa kvalitātes un mīklas konsistences; 
B. No pelnvielu sastāva; 
C. No cukura daudzuma; 
D. No cietes sastāva. 

3. Kādā temperatūrā rauga sēnītes iet bojā? 
A. 35 oC; 
B. 55 oC; 
C. 25 oC; 
D. 10 oC. 

4. Kādā temperatūrā vislabāk raudzēt rauga mīklas pusfabrikātus? 
A. 18 – 20 oC; 
B. 25 – 30 oC; 
C. 40 – 50 oC; 
D. 55 - 60 oC. 

5. Kā ieteicams sagatavot taukvielas pievienošanai rauga mīklai? 
A. Atdzesēt; 
B. Uzkarsēt līdz 60 oC; 
C. Sasildīt līdz mīkstai konsistencei; 
D. Uzkarsēt līdz 90 oC. 

6. Kad ieteicams iestrādāt rauga mīklā palielinātu aizdara daudzumu? 
A. Mīcīšanas sākumā; 
B. Mīcīšanas laikā; 
C. Kopā ar miltiem; 
D. Pie pirmās atspaidīšanas. 
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7. Rauga mīklas iznākums būs lielāks, ja mīklai pievienos: 
A. Sausus miltus; 
B. Mitrus miltus; 
C. Vairāk ūdens; 
D. Vairāk rauga. 

8. Kuru komponentu rauga mīkla satur 1% no miltu svara? 
A. Cukuru; 
B. Raugu; 
C. Sāli; 
D. Sodu. 

9. Kāds ir ieteicamais sāls daudzums g uz 1 kg miltu, pagatavojot rauga mīklu ? 
A. 5 - 8 g; 
B. 10 - 15 g; 
C. 18 - 20 g; 
D. 25 - 30 g. 

10. Kādas konsistences rauga mīklu izmanto pīrādziņu gatavošanai? 
A. Stingras konsistences; 
B. Vidējas konsistences; 
C. Šķidras konsistences; 
D. Cietas konsistences. 
E.  

 
 II . Uzdevums. Vai piekrītat apgalvojumiem? Atzīmējiet ar X atbilstošā ailē ( 5.punkti) 
Nr.p. 
k. 

apgalvojums Jā Nē  

1. 500 g rauga mīklas kēksa cepšanas 
temperatūra -1800C? 

  

2. 2100 C - 2300 C temperatūrā cep rauga mīklas 
plātsmaizes? 

  

3. Rauga un miltu fermenti darbojas rauga mīklā 
rūgšanas un cepšanas laikā? 

  

4.  Vidējais klinģeru nocepums 10 %?   

5. Piecepums ir  mīklas masa, kas zūd cepšanas 
laikā, izdaloties ogļskābajai gāzei un 
iztvaikojot ūdenim?   

  

 

III. Uzdevums.( 15 punkti) 

1. Nosaukt trīs rauga mīklas aizdara izejvielas. (3p) 

2. Kā trīs veidos paātrināt rauga mīklas raudzēšanas procesu? ( 3p) 

3. Kā četrus veidos palēnināt rauga mīklas raudzēšanas procesu? (3p)  
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4. Nosaukt trīs cēloņus, kuri var ietekmēt rauga mīklas rūgšanas procesu! (3p) 

5. Nosaukt vismaz sešus pīrādziņu nesaldos pildījumus. (3p) 

 
Pārbaudes darbs tēmai: Bezrauga  kārtainā mīkla un tās 

izstrādājumi 
Maksimālais vērtējums 30 punkti 

 
Bezrauga kārtainā mīkla 

Maksimālais vērtējums 30 punkti. __________________________________ 
Iegūtie 
punkti 

0-7 8-10 11-3 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29 30 

Vērtējums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
I  Tests. Apvelc pareizās atbildes! Katram jautājumam tikai viena pareiza atbilde( 10 

punkti) 
1. Kas sekmē kārtainās bezrauga mīklas lipekļa uzbriešanu? 

E. Taukvielu izveltnēšana; 
F. Sodas pievienošana; 
G. Ūdens uzsildīšana; 
H. Mīklas atpūtināšana. 

2. Kāda ir vēlamā telpas temperatūra, strādājot ar bezrauga kārtaino mīklu? 
E.  +14 – +15 oC; 
F.   +16 – +18 oC; 
G.  +22 - +24 oC; 
H.   +25 – +26 oC. 

3. Kādā gadījumā kārtainās rauga mīklas maizītēm ir slikts kārtojums? 
E. Plāni izveltnēta mīkla; 
F. Zema cepšanas temperatūra; 
G. Augsta cepšanas temperatūra; 
H. Mīklai par maz cukura. 

4. Kādu irdināšanas veidu izmanto kārtainās bezrauga mīklas gatavošanā? 
E. Fizikālo; 
F. Ķīmisko; 
G. Bioloģisko; 
H. Bioķīmisko. 

5. Kādu izejvielu pievieno sviestam, to sagatavojot kārtainās bezrauga mīklas veltnēšanas 
procesam? 

E. Cukuru; 
F. Olas; 
G. Sāli; 
H. Miltus. 

6. Kas uzlabo kārtainās bezrauga mīklas tehnoloģiskās īpašības? 
E. Milti ar pazeminātu lipekļa daudzumu; 
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F. Bezalkoholiskās esences; 
G. Cepamais pulveris; 
H. Sāls, skābe. 

7. Kāds nosacījums jāievēro, iestrādājot taukvielas kārtainajā bezrauga mīklā? 
E. Mīklai un taukvielām jābūt vienādā konsistencē; 
F. Taukvielām jābūt cietākām; 
G.  Mīklai jābūt cietākai; 
H. Taukvielām jābūt krējuma konsistencē. 

8. Kāds ir maksimālais veltnēšanas un locīšanas skaits, gatavojot kārtaino bezrauga mīklu? 
E. 4 x 4; 
F. 4 x 5; 
G. 4 x 6; 
H. 4 x 8. 

 
9. Kas veicina kārtu veidošanos kārtainās  mīklas izstrādājumos cepšanas laikā? 

E. Olu svaigums; 
F. Pievienotais cukura daudzums; 
G. Cepamais pulveris; 
H. Strauji kūstošās taukvielas. 

10. Kas nosaka izcepto  kārtaino bezrauga mīklas izstrādājumu garozas krāsu? 
F. Cietes klīsterizēšanās; 
G. Cukura karamelizēšanās; 
H. Olbaltumvielu sarecēšana; 
I. Lipekļa uzbriešana. 

 
 II . Uzdevums. Vai piekrītat apgalvojumiem? Atzīmējiet ar X atbilstošā ailē ( 5.punkti) 

N
r.

p.
 k

. Apgalvojums Jā Nē  

1. Gatavojot bezrauga kārtaino mīklu, izmanto 
ūdeni ar temperatūru 16ºC 

  

2. Izstrādājumiem nav viegli saskatīt atsevišķos 
slāņus, mīkla par daudz izveltnēta 

  

3. Mīkstums sauss un ciets, taukvielas daļēji 
iztecējušas, jo krāsns  nav bijusi pietiekami 
karsta 

  

4. Izmanto margarīnu ar tauku saturu ne mazāk 
kā 82-87% 

  

5. Pievieno 1-2 olas uz 1 kg miltu, tāds pats 
rezultāts, ja mīklai pievieno 50 - 100 gramus 
taukvielu uz 1 kg miltu  
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III. Uzdevums.( 15 punkti) 

1. Nosaukt bezrauga kārtainās mīklas pamatizejvielas? (3p) 

2. Kā gatavo bezrauga kārtaino mīklu? (3p) 

3. Kā rīkoties, lai kārtainās bezrauga mīklas austiņām izstrādājuma virsma būtu vienmērīgi 

karamelizējusies? (3p)  

4. Uzrakstīt kārtainās bezrauga mīklas gatavošanas secību! (3p) 

5. Nosaukt vismaz sešus izstrādājumus, ko gatavo no kārtainās bezrauga mīklas. (3p) 

Sastādīt tehnoloģisko karti.un izcet izstrādājumu. 
 

 

Izejvielas 

 

Izejvielu un pusfabrikātu daudzums       kg izstrādājuma  Iznākums 

m.v. Mīklai Ieveltnēšanai Noputināšanai Pārsmērē-
šana 

Apdarei Ko

pā 

         

         

    
     

         

         

         

         

Kopā p/f kg        

 
 

. 
Vērtējums  
0-3 
3 punkti – pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija; 
2 punkti – atbilstoša un pareiza informācija, sastopamas dažas neprecizitātes vai nepilnības; 
1 punkts – neprecīza, kļūdaina un nepilnīga informācija, daudz neprecizitāšu un nepilnību; 
0  punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts. 

Vērtēšanas tabula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ni ni ni ni i i i i i i 

1% 15% 30% 45% 60% 68% 76% 84% 92% 97% 

Savākti punkti pārbaudes darbā 

0,35 5,25 10,50 15,75 21,00 23,80 26,60 29,40 32,20 33,95 
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0-5  5 punkti -pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija , piedāvā nestandarta 
risinājumus 

4 punkti -pilnīga un atbilstoša, būtiska un pareiza informācija  

3 punkti- atbilstoša un pareiza informācija, sastopamas  neprecizitātes vai nepilnības  

2 punkti- daudz neprecizu nepilnību 

1 punkts-neprecīza un neatbilstoša informācija 

4 punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts. 
0-2 
2 punkti- Pilnībā un atbilstoši izpilda darba uzdevumu 
1 punkti - atbilstoša un pareiza darbība,  dažas neprecizitātes vai nepilnības; 

0punkti – darbs nav izpildīts un iesniegts 
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NOBEIGUMS 
  
Iegūtās zināšanas un prasmes audzēkņi varēs izmantot, turpinot apgūt tēmas konditorejas 

izstrādājumu gatavošana (2. līmenis), kā arī praktiski pielietot prakses laikā uzņēmumā. 

Tā kā teorijas prezentācijas un testi ir pieejami un ievietoti tehnikuma e-vidē 

http://195.122.17.27/moodle/course/view.php?id=246 , tad audzēkņi jebkurā brīdī var  mācīties un 

vingrināties. 

Metodika ir izstrādāta, pamatojoties uz 2021.gadā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,  tomēr  

nepieciešams pastāvīgi sekot  izmaiņām tiesību aktos. 
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II Periodikas izdevumi  

1. Ievas virtuve  

2. Ievas ēdieni  

 

III Interneta resursi 

1.        https://www.youtube.com/watch?v=vlIG7Wi_SHc 

2.        http://www.youtube.com/watch?v=RRF_y_ry-Ngw 

3.        https://www.youtube.com/watch?v=g-dF_j3AVTw 

4.        

https://www.youtube.com/watch?v=PYhuTgyWEOU&list=RDCMUCr_RedQch0OK-

fSKy80C3iQ&index=3 

5. https://www.youtube.com/watch?v=K689erbK3XI&list=RDCMUCr_RedQch0OK-

fSKy80C3iQ&index=2 

 


