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Konfekšu ražotāja profesijas standarts
1. Vispārīgie jautājumi
1. Profesijas nosaukums - konfekšu ražotājs.
2. Profesijas kods - 7412 05.
2. Nodarbinātības apraksts
1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis- otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
- konfekšu ražotājs veic dažāda sortimenta konfekšu masu, sīrupu, glazūru gatavošanu
pusmehanizētajās līnijās, kā arī konfekšu izlases sortimenta gatavošanu, pielietojot roku
darbu; apgūst jauna sortimenta izstrādājumu tehnoloģijas un to ieviešanu ražošanā; atbild par
sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā. Konfekšu ražotājs veic darbu pie
pārtikas rūpniecības komersanta, kas nodarbojas ar konfekšu ražošanu atbilstoši
tehnoloģiskajām shēmām un receptūrām.
3.Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās
profesionālās kompetences
1. Spēja pielietot konfekšu ražošanas iekārtas atbilstoši to ekspluatācijas noteikumiem un
veikt to apkopi.
2. Spēja veikt darbu atbilstoši dotajam uzdevumam.
3. Spēja pielietot konfekšu, pusfabrikātu, apdares materiālu gatavošanas tehnoloģijas.
4. Spēja novērtēt konfektes atbilstoši standartos noteiktajiem organoleptiskajiem parametriem
5. Spēja strādāt ar tehnoloģisko iekārtu atbilstoši iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, darba
aizsardzības un vides noteikumiem.
6. Spēja ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības.
7. Spēja lietot saimnieciskās darbības uzskaites un atskaites dokumentus.
8. Spēja pielietot jaunāko informāciju konfekšu ražošanas tehnoloģijā.
9. Spēja sazināties angļu un krievu valodā.
4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
nepieciešamās prasmes
1. Ievērot konfekšu gatavošanas tehnoloģiskā procesa secību, regulēšanu, uzraudzību.
2. Izmantot konfekšu sortimenta receptūras.
3. Gatavot konfekšu pusfabrikātus un apdares materiālus.
4. Novērtēt gatavos izstrādājumus pēc organoleptiskiem parametriem.
5. Pielietot ražošanas iekārtas atbilstoši ekspluatācijas prasībām.
6. Lietot ugunsdrošības ierīces vajadzības gadījumā.
7. Lietot elektroiekārtas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.

8. Ievērot personīgās higiēnas normu prasības.
9. Ievērot minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā.
10. Pieprasīt nepieciešamās izejvielas un materiālus atbilstoši darba uzdevumam.
11. Uzskaitīt gatavo produkciju.
12. Novērtēt produkciju atbilstoši kvalitātes kritērijiem.
13. Apgūt jauno tehnoloģiju, sortimentu.
14. Apgūt jaunās iekārtas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.
5.Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
nepieciešamās zināšanas
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata
līmenī:
1.1. darba tiesiskās attiecības;
1.2. fizikas pamatzināšanas.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes
līmenī:
2.1.saskarsme;
2.2. ķīmijas pamatzināšanas;
2.3. vides mācība;
2.5. informācijas tehnoloģiju izmantošana;
2.6. biznesa pamati;
2.6. angļu un krievu sarunvaloda.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas
līmenī:
3.1. vides aizsardzība;
3.2. izejvielas un materiāli;
3.3. mikrobioloģijas pamati;
3.4. riska analīzes principi kritiskajos kontroles punktos;
3.5. tehnoloģijas aprīkojums;
3.6. speciālā tehnoloģija;
3.7. darba aizsardzība;
3.8. valsts valoda.
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Uzdevumi
iekārtot darba vietu;
sagatavot darbam atbilstošu inventāru;
ievērot pārtikas higiēnas noteikumus;
uzturēt darba vietu kārtībā darba laikā un sakārtot pēc darba.
sagatavot izejvielas;
pielietot atbilstošas sagatavošanas metodes;
ievērot atbilstošu tehnoloģisko procesu;
ievērot konfekšu sortimenta noteiktās receptūras;
sekot izstrādes procesa norises parametriem.
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pielietot atbilstošas konfekšu ražošanas iekārtas;
ievērot iekārtu ekspluatācijas noteikumiem;
noteikt iekārtu bojājumus;
ziņot savlaicīgi par problēmām ar iekārtām.
novērtēt konfekšu masas, sīrupa kvalitāti;
novērst neatbilstošu izstrādājumu ražošanu;
novērtēt izstrādājumus organoleptiski;
veikt kvalitātes protokolu aizpildīšanu kritiskajos kontroles
punktos.
sekot ugunsdrošības iekārtu stāvoklim;
lietot darbā personīgās aizsardzības līdzekļus;
sekot elektroiekārtu drošai ekspluatācijai;
ziņot par specifiskiem iekārtu bojājumiem.
noformēt nepieciešamo izejvielu un materiālu pieprasījumu;
noformēt gatavās produkcijas uzskaiti;
noformēt neatbilstošo produkciju.
strādāt komandā;
atbildēt par sava darba rezultātu;
saskaņot savu darbību ar dažādu līmeņu speciālistiem;
ievērot darba laika racionālu izmantošanu.
ievērot telpu un iekārtu higiēnas normas ražošanas procesā;
sekot higiēnas normu ievērošanai darba procesā;
ievērot personīgo higiēnu.
apgūt jauno receptūru un izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijas;
sekot informācijai par jauno iekārtu apkalpošanu;
apgūt ražošanas uzdevumu izpildes kontroli;
apgūt jaunu informāciju par normatīvi tehnisko dokumentāciju.
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