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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 
Restorānu servisa skolas aizsākumi meklējami 1993. gadā, kad tā darbojās kā atsevišķa 

struktūrvienība BA Turība sastāvā. Toreiz vēl skolas mērķi un ambīcijas bija ļoti tālu no realitātes, 
kāda tika sasniegta vēlāk. 

 Kopš 2002. gada skola darbojas kā patstāvīga izglītības iestāde. No 2013. gada skolas īpašnieks 
ir šefpavārs Māris Astičs. 

Šajā laikā skolu ir absolvējuši vairāk nekā tūkstotis jaunie ēdināšanas uzņēmumu speciālisti, no 
kuriem liela daļa šobrīd jau ir atzīti šefpavāri, restorānu vadītāji vai īpašnieki. 

Mācību process tiek nodrošīnāts Valkas ielā 1A, Rīgā. Restorānu servisa skola darbojas kopā ar 
restorānu “Ferma”. 
 
1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.m.g. 

Izglītības 
programmas 
nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 
vietas adrese  

 

Licence Izglītojamo 
skaits, uzsākot 
programmas 
apguvi vai 

uzsākot 
2020./2021.m

āc.g.  

Izglītojamo 
skaits, noslēdzot 

programmas 
apguvi vai 
noslēdzot 

2020./2021.māc.
g. 

Nr. Licencēšan
as 

datums 

 

Ēdināšanas 
pakalpojumi 

Pavārs 

30T 811 021 Valkas iela 
1A; Rīga 

P-17604 3.10.2018 38 25 

Ēdināšanas 
pakalpojumi 

Konditors 

30T 811 021 Valkas iela 
1A; Rīga 

P-14978 05.11.2018
. 

12 4 

Ēdināšanas 
pakalpojumi 

Ēdināšanas 
pakalpojumu 
speciālists 

pēdējā uzņemšana 
2020.gada 
februārī) 

30T 811 021 Valkas iela 
1A; Rīga 

P-14978 20.12.2016 13 8 

Jaunākās 
tendencesēdienu 
gatavošanā 

20P 811 021 Valkas iela 
1A; Rīga 

P-16445 28.06.2018 199 0 

 
 
 



1.1.1.Restorānu servisa skolā ( turpmāk tekstā-RSS) izglītības procesa nodrošināšanai darbojas 
metodiskā komisija 4 pedagogu sastāvā 
1.1.2. RSS no 2017. gada ir iesaistījusies biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” īstenotajā 
Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt 
kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās 
mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanā. 
1.1.3. RSS no 2018. gada iesaistījās Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto 
personu profesionālā kompetences pilnveide” īstenošanā. 
 
1.2.Pedagogu  un atbalsta personāla nodrošinājums 
 

NPK Informācija Skaits Komentāri 
(nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, 
pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 
noslēdzot 2020./2021.māc.g. 
(31.08.2021.) 

4 Mācību procesa laikā, lai 
aktualizētu un pielāgotu to 
mūsdienu tendencēm tiek 
piesaistīti profesionāļi no 
darba vides. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 
(vairāk kā 1 mēnesi) 
2020./2021.māc.g. 

- - 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 
personāls izglītības iestādē, 
noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

- - 

 
Skolu vada direktore sadarbībā ar valdes locekli, nodrošinot kvalitatīvu mācību un prakses 

darba norisi. Pedagogiem ir normatīvajos aktos noteiktajam atbilstoša izglītība un profesionālā 
kvalifikācija, notiek kvalifikācijas pilnveide. 

 
1.3. Informācija, kura atklāj iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 
2021./2022. māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un iestādes vadītājam) 

 

Nr.
p.k

. 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 
Kvalitatīvie Kvantitatīvie 

1. Pedagogu 
profesionālo 
kompetenču 
pilnveide  
profesionālās 
izglītības satura 
reformas 
īstenošanas 
kontekstā 

1. Veikta pedagogu profesionālās pilnveides 
prasmju attīstības vajadzību izpēte, lai 
aktualizētu profesionālās pilnveides 
vajadzības. 

2. Dažādotas pedagogu sadarbības 
formas profesionālās pilnveides 
kontekstā. 

3. Izveidota pedagogu stāžēšanās programma. 
4. Pilnveidota pedagogu izpratne par 

formatīvās un summatīvās vērtēšanas 

1. Pedagogi regulāri piedalās 
profesionālās pilnveides 
semināros ar mērķi celt 
savas kompetences.  

2.Pedagogi stāžējušies 
ēdināšanas uzņēmumos.  



 
 

 
 

 
2.Izglītības iestādes darbības pamatmērķi. 

 
2.1. Izglītības iestādes misija - mūsdienīga uz izaugsmi vērsta inovatīva un prestiža izglītības iestāde 

ar profesionālu un saliedētu komandu, kas piedāvā mūsdienīgu, praktiski noderīgu un kvalitatīvu 
izglītību, kuras rezultātā kuras rezultātā izglītojamie var pielāgoties mainīgiem konkurences 
apstākļiem darba tirgū. 

lietojumu. 
2. Veicināt 

izglītojamo 
sadarbības un 
pašvērtējuma 
prasmes mācību  
procesā. 

Izglītojamie pilnveido sadarbības un 
pašvērtējuma prasmes un kompetences 

1.Analizē savu darbu mācību 
procesa laikā. 
2. Spēj sadarboties ar grupas 
biedriem, 
pedagogiem,administrāciju un 
darbiniekiem prakses vietās, lai 
uzlabotu un pilnveidotu savas 
prasmes. 
3. Spēj strādāt komandā. 
 

3. Sadarbības 
veidošana ar 
viesmīlības 
nozares 
uzņēmumiem. 

1. Noslēgti sadarbības līgumi ar viesmilības 
nozares uzņēmumiem par praktiskām 
mācībām un kvalifikācijas prakšu 
nodrošināšanu. 

2. Atgriezeniskās saites nodrošināšana par 
mācībām ražošanas uzņēmumos. 

1.100% visiem izglītojamiem 
tiek nodrošinātas prakses vietas 
vadošajos ēdināšanas 
uzņēmumos . 
2.100% izglītojamie nokārto 
kvalifikācijas eksāmenu. 

4. Nostiprināt RSS 
atpazīstamību 
valstī un 
starptautiski. 

1.  Izstādātas izglītības programmas, ir 
atpazīstamas ne tikai valstī, bet arī 
starptautiski. 

 

1.RSS materiāli tehniskā bāze 
tiek paplašināt un modernizēta, 
atbilstoši mūsdienu ražošanas 
procesam. 
2. RSS skolā iestājas 
izglītojamie no ārvalstīm, kuri 
sazinās valsts valodā. 
3. Noslēgts līgums ar VIAA 
par nodrošinājumu EuroSkills 
2020 pavāru prasmju 
konkursam un EuroSkills 2020 
restorāna servisa prasmju 
konkursam. 
 

5. Resursi 1. E-vides Moodle nodrošināšana, lai varētu 
organizēt kvalitatīvu mācību procesu. 

2. Pedagogu IT prasmju pilnveide. 

1. E- mācību videi tiek 
nodrošināti mācību materiāli.  

2. 50% pedagogi pilnveidojuši 
IT prasmes kursu un semināru 
nodarbībās. 
 



2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo - darba tirgū pieprasīti un konkurētspējīgi augsti 
kvalificēti speciālisti, kuri spēj pielāgoties mainīgiem konkurences apstākļiem darba tirgū, cels 
apkalpojošās sfēras un pavāru un konditoru profesijas prestižu. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – personība, sadarbība, profesionalitāte, atbildība. 
2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 
 

2020./2021.mācību 
gada darba 
prioritātes 

Sasniegtie rezultāti 

Nodrošināt kvalitatīvu, 
pieejamu profesionālo 
izglītību, atbilstoši 
nozares un darba tirgus 
prasībām. 

Izglītības iestāde īsteno un attīsta tālākizglītību. Mācību process notiek 
sadarbībā ar darba devējiem un nozares asociāciju. Materiāli tehniskā bāze 
tiek izmantota EuroSkills 2020 pavāru prasmju konkursa un EuroSkills 
2020 restorāna servisa prasmju konkursa dalībnieku sagatavošanai. 
 

Veicināt pedagogu un 
iegūtās pieredzes 
apmaiņu. 

Īstenojot programmu “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā”, tika 
piesaistīti Latvijā atpazīstami šefpavāri, kuri dalījās ar savu darba pieredzi, 
darba paņēmieniem kopā ar mūsu skolas pedagogiem. Tādējādi skolas 
pedagogi ieguva jaunu darba pieredzi, kuru izmanto mācību procesā. 
Pedagogi veiksmīgi sadarbojas ikdienas darbā, lai nodrošinātu kvalitatīvu 
mūsdienu prasībām atbilstošu mācību procesu. 

Izglītības programmu īstenošana notiek sadarbībā ar darba devējiem. Skolas 
materiāli tehniskā bāze tiek izmantota arī profesionālās izglītības iestāžu  
pedagogu pilnveides kursiem. 
 

Veicināt audzēkņu 
profesionālo izaugsmi.  
 

Skola piedāvā mācību prakses strādāt Latvijas vadošajos ēdināšanas 
uzņēmumos. Šīs darba iespējas veicina audzēkņus pierādīt savas prasmes, jo 
uzņēmumi izvērtējot izglītojamo zināšanas un prasmes piedāvā darbu savos 
uzņēmumos. Pēc prakses darba gaitas audzēkņi uzsākuši restorānā 
“Italissimo”, 3 pavāru restorāns "Tam labam būs augt",”Ferma”. 
Izglītojamiem tiek organizēti profesionāli semināri kopā ar darba devējiem, 
kuros tiek iepazīstināti ar jaunākajām izejvielām, iekārtam un to izmantošanu 
darba procesā. 
 

 

 
 

3.Kritēriju izvērtējums 
3.1.  Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības. 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītājs (turpmāk – 
direktore) katru gadu kopā ar komandu definē 
mērķus un uzdevumus, nosaka prioritātes un 
sasniedzamos rezultātus. Katru gadu tiek 
izstrādāts darba plāns, ņemot vērā iepriekšēja 
mācību gada sasniegto rezultātu analīzi. 
Direktore veicina pašnovērtēšanas procesu, 

Iesaistīt izglītības iestādes darba plānošanā un 
izvērtēšanā, visas izglītības darbībā iesaistītās 
mērķgrupas. 



stipro pušu apzināšanā iesaistot darbiniekus 
un audzēkņus. 
Direktore nodrošina labvēlīgu, atbalstošu vidi 
izglītības iestādē. Direktores vadībā tiek 
noteikti pienākumi un tiek sekots to izpildei. 
Personāla darbs tiek regulāri izvērtēts. 
Direktore ir atvērta, uzklausa darbiniekus un 
risina problēmsituācijas. Izglītības iestādes 
darbinieki izprot iestādes misiju, vīziju un 
mērķu sasniegšanu. Notiek visu darbinieku 
sanāksmes, kurās tiek uzklausīti priekšlikumi 
un pieņemti lēmumi par skolas darbības un 
attīstības jautājumiem. 

Turpināt strādāt, lai papildinātu zināšanas par efektīvu 
personāla parvaldību iestādē. 

Direktore plāno, organizē un vada Restorānu 
servisa skolas ( turpmāk - RSS) darbības 
jomas. Ir noteikts pienākumu un atbildības 
ietvars, ko katrs darbinieks pārzina un pilda 
gan klātienē, gan Covid-19 vīrusa radītās 
pandēmijas apstākļos, kopējo mērķu 
sasniegšanai un krīzes situācijas pārvarēšanai. 
Darbinieki strādā kā vienota komanda, kas ir 
uzticama izvirzītajiem mērķiem, saliedēta, 
profesionāla. 

Rast iespēju komandai apgūt  komunikācijas meistarības 
un efektīvas vadības metodes, vadības procesus un 
risinājumus. 

Direktore efektīvi pārvalda finanšu un 
materiāli tehniskos resursus. Direktore 
nodrošina, aktualizē un pārzin izglītības 
programmai nepieciešamas piesaistes 
iespējas. Direktore atbalsta pedagogu 
iniciatīvu dažādot mācību procesu, klātienē un 
attālināti, ieviest inovatīvus risinājumus.  

Piedalīties profesionālos iepirkumos, paplašinot 
profesionālās darbības iespējas, lai veicinātu RSS 
atpazīstamību un piesaistītu finanšu resursus. 

 
Vērtējot attālināto mācību procesu un mācību rezultātus, pedagogu kolektīvs secināja, ka profesionālās 
izglītības programmu īstenošana attālināti ir izmantojama īslaicīgi, ilgākā laikā nespēj nodrošināt 
kvalitatīvu izglītības apguvi - profesionālās prasmes un kompetences. Līdz ar to , lai sagatavotu darba tirgū 
konkurētspējīgus pavārus un konditorus tika pieņemts nepopulārs lēmums par mācība gada pagarināšanu. 
 
 
 
 

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Direktore seko līdzi ārējo normatīvo aktu 
izmaiņām un pārzin RSS tiesiskos jautājumus. 
Iekšējie normatīvie akti izstrādāti saskaņā ar 
spēkā esošiem ārējiem normatīviem aktiem, 
tiek regulāri atjaunoti atbilstoši reālajai 
situācijai. 

Pilnveidot profesionālās kompetences iekšējo normatīvo 
aktu izstrādes jautājumos. 



Demokrātiskais vadības stils, pārzina 
kolektīva stiprās un vājās puses, pieņem 
lēmumus balstoties uz tām. 
Efektīva stratēģiskā krīzes un iekšējā 
komunikācija. 

Iedrošināt un motivēt skolas kolektīvu pārmaiņām. 
Cilvēkcentrēta un cieņpilna komunikācija, saskaņota 
pedagoģiskā darbība un sadarbība.  

Direktore apzinās un definē skolas un 
personiskās vērtības: personība, sadarbība, 
profesionalitāte, atbildība. 
 Ievēro vienlīdzības principu sadarbībā ar 
visām iesaistītajām mērķgrupām. Apzinās, ka 
katra izglītojamā un darbinieka uzvedība un 
rīcība veido kopējo Restorānu servisa skolas 
tēlu. 

Turpināt darbu pie skolas vērtību iedzīvināšanas, iesaistot 
visas mērķgrupas. 

Piemīt stratēģiskais redzējums. Direktore 
skolas darba plānošanā seko līdzi  izglītības 
attīstībai, kā arī nozares tendencēm. Definē 
savus personiskos mērķus un uzdevumus, kas 
saistīti ar izglītības iestādes attīstības 
mērķiem.  

Turpināt aktīvi sekot līdzi izglītības attīstībai un nozares 
tendencēm. 

Direktore regulāri pilnveido savas zināšanas, 
paplašina pieredzi. Pilnveido digitālās 
prasmes. Iesaistās profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenu programmu izstrādē. 

Plānot jēgpilnu profesionālo pilnveidi. 

 
 
 

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Direktore sistemātiski sadarbojas, konsultējas 
un  saņem atbalstu ar dibinātāju (SIA 
Restorānu servisa skolas valde)., gan attistības 
stratēģijas izstrādē un īstenošanā, finanšu 
resursu plānošanā un izmantošanā, gan 
operatīvu krīzes situāciju gadījumos. 
Pedagogi 90%  izprot savu atbildību par 
regulāru profesionālās kompetences pilnveidi. 

 

Turpināt sadarbību ar dibinātāju skolas fiziskās vides 
sakārtošanā un mūsdienīgu mācību telpu iekārtošanā. 
Aktualizēt izpratni par personīgo atbildību regulārai 
profesionālās kompetences pilnveidei. 

Direktore sadarbojas ar Valsts izglītības 
satura centru un saņem  atbalstu pedagogu 
profesionālā izaugsmē, organizē valsts 
profesionālās izglītības iestāžu pedagogu 
stažēšanos RSS. 

Paplašināt sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts 
dienestu izglītības programmu kvalitātes nodrošināšanā. 
 

Direktore darbojas Valsts izglītības satura 
centrā profesionālā kvalifikācijas eksāmena 
satura izstrādē.  

Turpināt darbu pie profesionālā kvalifikācijas eksāmena 
satura izstrādes pavāru profesijā. 



Direktore attīsta sadarbību ar Valsts 
Izglītības attīstības aģentūru (turpmāk- 
VIAA). RSS ir bāzes vieta EuroSkills un 
WordSkills pavāra un  restorāna servisa 
prasmju konkursa dalībnieku sagatavošanai. 

 

Piedalīties VIAA organizētajos pasākumos. 

Tiek organizēta regulāra un jēgpilna 
profesionāla pedagogu sadarbība un pieredzes 
apmaiņa skolā un ar citām iestādēm. Regulāra 
dalīšanās ar labās prasmes piemēriem. 

Valsts profesionālās izglītības iestāžu pedagogu 
profesionālo semināru un pieredzes apmaiņu 
organizēšana. 

Mērķu izvirzīšana, iesaistoties visām 
mērķgrupām, seko esošās situācijas analīzei. 
Direktore iesaistās un mudina inovāciju 
ieviešanā, problēmas un kļūdas tiek uztvertas 
pozitīvi, kā mācīšanās iespējas. 

Skolā radīt vienotu izpratni par pārmaiņu būtību. 

 
 
 

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Visiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība un 
profesionālā kvalifikācija. 
 

Turpināt iesaistīt pedagogus semināru īstenošanā, savu 
inovāciju prezentēšanā.  

Pedagogi paaugstina savu profesionālo 
kompetenci. 

Veicināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. 

Piesakoties kursiem, izvirza sasniedzamo 
rezultātu. Pēc kursiem sniedz atgriezenisko 
saiti par iegūtajām zināšanām un to 
pielietošanu praksē. 

Monitorēt un izvērtēt profesionālās pilnveides aktivitāšu 
lietderību. 

Pedagogu noslodze tiek plānota vienojoties  ar 
pedagogu, strukturējot sasniedzamo rezultātu. 

Aktualizēt nodarbību vērošanu un  izvērtēšanu . Veicināt 
pedagogu darba pašnovērtēšanu. 

Pedagogu darbības pilnveides sistēma ir 
izstrādāta ar mērķi, lai notiktu inovāciju 
apguve un iegūtas zināšanas un prasmes spētu 
kompleksi iekļaut izglītības programmās un 
izmantotu mācību procesa pilnveidošanai un 
modernizēšanai. 

Pedagogu stipro pušu attīstība. 



4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021. māc.g. 
 

4.1. 2020./21. mācību gada ietvaros tika īstenots projekts ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” un īstenojot profesionālās 
pilnveides programmu “Jaunākās tendences ēdienu gatavošana” apliecību saņēma 199 
kursanti. 

4.2. Tika īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums "Iepazīsti ēdināšanas nozares servisa 
profesija" Rīgas Juglas vidusskolas 8. klases skolēniem. 

4.3. Tika īstenots projekts Nr.8.5.2.0/16/I/001 
«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes 

nodrošināšanai» profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi tūrisma nozarē 
profesionālajām kvalifikācijām “Bārmenis” un “Vīnzinis”. 

4.4. Tika īstenots sadarbības projekts ar Smiltenes tehnikumu saskaņā ar pasākumu programmu  
“Iepazīsti savu profesiju pārstāvjus IX”, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Smiltenes 
tehnikuma” profesionālās vidējās izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” 2020. 

4.5. Īstenots projekts Valsts komandas potenciālo dalībnieku profesionālā pilnveide dalībai 
starptautiskajā konkursā EuroSkills 2021. 
 
 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 
 

     5.1.Sadarbības līgumi ar 25 darba devējiem mācību prakses un kvalifikācijas prakses īstenošanai. 
5.2.Sadarbības līgums ar VIAA par Valsts komandas potenciālo dalībnieku profesionālā pilnveide 

dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2021. 
5.3.Sadarbības līgums ar LDDK par ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība 

darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” 
SAM 8.5.1./6-12.1.3/287 

5.4.Sadarbības līgums ar Ogres tehnikumu par “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība 
darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
 
6.1.Prioritātes (uz personības attīstību vērstas mācības) 

6.1.1. Izglītojamiem ir iespējas praktizēties Latvijas labākajos ēdināšanas uzņēmumos, 
veidojot karjeru savai izaugsmei. 
6.1.2. Izglītojamie iesaistās konkursos, mācību ekskursijās, semināros. 
6.1.3. Izglītojamie iesaistās meistarklašu organizēšanā  skolā un ārpus skolas. 
6.1.4. Izglītojamie attīsta sadarbības prasmes, piedaloties banketu sagatavošanā Ārlietu 
ministrijai un Latvijas bibliotēkai. 
6.1.5. Mācību procesā ievērot un cienīt izglītojamo individuālās prasmes un spējas, kā arī 
iepriekšējo darba pieredzi. 
6.1.6. Būt elastīgiem un atvērtiem uzsākot darba attiecības. 
6.1.7.Darbā ar nedzirdīgiem izglītojamiem sadarbība ar apvienību “Apeirons”. 
 

6.2. RSS ir radīts labvēlīgs mikroklimats un patīkama profesionālās izglītības apguves vide. 
Direktore un pedagogi ir atsaucīgi uz sadarbību vērsti. Saskarsme ar izglītojamiem vienmēr 



vērsta uz pozitīvu un cieņpilnu saskarsmi, ņemot vērā katra indivīda personību. Uzsākot 
mācības tiek noskaidrotas izglītojamā iepriekšējās zināšanas un pieredze, iegūtā informācija 
tiek ņemta vērā īstenojot izglītības programmas saturu. Vienmēr ar cieņu uzklausa katra 
izglītojamā viedokli un iet uz sadarbību. Izglītojamiem tiek nodrošinātas individuālās 
konsultācijas. 

 
 

7. Citi sasniegumi 
 

7.1.Par RSS īstenoto  profesionālās pilnveides programmu “Jaunākās tendences ēdienu 
gatavošana” saņemtas ļoti labas atsauksmes, kas  pamudināja pieteikties EPALE balvai 
„Saules laiva – 2020” pieaugušo neformālajā izglītībā. Saņemts pateicības raksts  par 
nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības procesa veicināšana un kvalitatīva 
mācību procesa nodrošināšanā. 

7.2.Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu 
rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes 
darbos pēdējo trīs gadu laikā. 
Izvērtējot kvalifikācijas eksāmenu rezultātus var secināt, ka savu iespaidu atstājis attālinātais 
mācību process. Saprotot, ka attālināti nevar pilnvērtīgi apgūt darba prasmes, mācību gads 
tika pagarināts. Pedagogi ieguldīja lielu darbu, lai sagatavotu darba tirgū konkurējošus 
pavārus un konditorus. 
 

Vidēji iegūtās balles profesionālā kvalifikācijas eksāmenā  
 

Mācību gads Pavāra profesijā  Konditora profesijā 
2020./2021. 8.16 7.5 
2019./2020 7.14 7.21 
2018./2019 7.6 6.78 

 
 

 

8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem 

(izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 
 

8.1.pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 
 

2020./2021.māc.g. pedagogu skaits izglītības iestādē 4 
2020./2021.māc.g. profesionālo mācību priekšmetu pedagogu skaits 
izglītības iestādē 

4 

2020./2021.māc.g. profesionālo mācību priekšmetu pedagogu skaits, 
kuri ir piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē 

3 

2020./2021.māc.g. ieguldītie līdzekļi izglītības iestādes pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveidē 

51.20 

 

8.2.profesionālo izglītību ieguvušo skaits 



 
2020./2021.māc.g. absolventu skaits 
(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 
izglītības programmās salīdzinājumā ar 
izglītojamiem, kas sākuši mācības 
profesionālās izglītības programmās 

 
 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits 
(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 
tālākizglītības programmās salīdzinājumā 
ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 
profesionālās tālākizglītības programmās 

Mācības uzsāka 57 izglītojamie un no 
tiem kvalifikāciju ieguva 29 izglītojamie. 
Akadēmisko atvaļinājumu sakarā ar 
epidemioloģisko situāciju valstī paņēma 
15 izglītojamie. 13 izglītojamie personīgu 
iemeslu dēļ (uzsāka darba attiecības, 
izbrauca no valsts, veselības problēmas 
u.c.) izstājās no skolas. 

 
8.3.profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 
 
Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 
profesionālās izglītības pieejamības 
veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 
piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 
konsultācijas riska grupām, stipendijas, 
vides pieejamība u.tml.) 

RSS ir izstrādāti drošību un 
epidemioloģiskai situācijai atbilstoši 
reglamentējošie akti, tiek veikta darba 
vides iekšējā uzraudzība, ir izstrādātas 
ugunsdrošības un drošības instrukcijas. 
Redzamā vietā izvietoti evakuācijas plāni, 
noteikta rīcība ugunsgrēka gadījumā. 
Skolas telpās ir pieejams bezmaksas 
internets, kopēšanas un darba materiālu 
pavairošanas iespējas. Pieejama 
profesionālā bibliotēka. 

 
8.4. izglītību ieguvušo nodarbinātība (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g., ņemot vērā 

datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 
 
Profesionālās izglītības absolventu 
proporcija, kuri nonākuši darba tirgū 1 
gada laikā 

 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, 
kuri strādā nozarē un to procentuālā 
attiecība pret nodarbinātajiem 
absolventiem 1 gada salīdzinājumā 

 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, 
kuri turpina mācības nozarē (t.sk. 
augstākās izglītības pakāpē) 

 

 
 
8.5. apgūto prasmju izmantošana darba vietā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g., 

ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 
 



Profesionālās izglītības programmu 
absolventu skaits, kuri strādā 
izglītībai/kvalifikācijai atbilstošos amatos 
(informācija iegūta, izmantojot 10% 
absolventu aptaujas rezultātus) 

 

Darba ņēmēju (absolventu) apmierinātība 
gada laikā pēc profesionālās izglītības 
programmas beigšanas ar iegūto izglītības 
kvalitāti (10% absolventu aptauja) 

 

Darba devēju apmierinātība ar programmu 
absolventiem kopumā (fokusgrupu 
diskusijas, konventa diskusiju rezultāti) 

 

 
 
8.6. riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g.) 
 

Dalībnieku skaits profesionālajā izglītībā, 
kas iekļauti riska grupās (PMP, citas riska 
grupas, ar kurām strādā izglītības iestāde) 

 

Riska grupu panākumu līmenis saskaņā ar 
vecumu un dzimumu (absolventu skaits 
no riska grupām, citi panākumi) 

 

 
 
8.7. profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū (rādītājs tiek analizēts, 

sākot ar 2021./2022.māc.g. 
 
Mehānismu veidi, kas lietoti profesionālās 
izglītības piedāvājuma aktualizēšanai 
nākotnes darba tirgus vajadzībām 
(anketēšana, fokusgrupu diskusija, 
konvents u.tml.) 

 

Informācija par mehānismiem, kas lietoti, 
lai nodrošinātu ieinteresētās puses ar 
visjaunāko informāciju par nākotnes darba 
tirgus vajadzībām (piemēram, darbs, kurš 
tiek veikts ieinteresēto pušu informēšanai, 
sadarbība ar LDDK, nozaru organizācijām 
u.tml.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Izglītības iestādes vadītājs 
 
(paraksts) 

  Gunta Stepanova 
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1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 
Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): situācijas analīze, saruna ar pedagogiem. 
Kritērija “Administratīvā efektivitāte” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma 
līmenim labi. To apliecina šāda informācija un dati: 

1. Divreiz gadā skolas vadības individuālas sarunas ar pedagogiem par darba slodzi, darba 
apstākļiem, sadarbību, atbalsta nepieciešamību. 

2. RSS darba plānošanā tiek iesaistīti pedagogi. Kopīgi definēti izglītības iestādes mērķi un 
uzdevumi. 

3. RSS izglītības process tiek īstenots atbilstoši darba plānam un direktores rīkojumiem. 
 

NPK Rezultatīvā 
rādītāja nosaukums 

Kvalitātes 
līmeņa vērtējums 

punktos 

Stiprās puses Turpmākās 
attīstības 
vajadzības 

RR1 Izglītības iestādes 
vadītāja, izglītības 
iestādes darba 
pašvērtēšanas un attīstības 
plānošanas kvalitāte un 
efektivitāte 

4 Darbs tiek veikts 
sistemātiski un 
mērķtiecīgi, iesaistot 
pedagogus. 

Iesaistīt izglītības 
iestādes darba 
plānošanā  un 
izvērtēšana’ visas 
izglītības darbībā 
iesaistītās 
mērķgrupas. 

RR2 Personāla 
pārvaldības efektivitāte 

4 Pedagogiem ir 
deleģēti pienākumi un 
atbildība, atbilstoši 
amata aprakstam. 

Turpināt darbu, lai 
nodrošinātu 
efektīvu personāla 
pārvaldību 
iestādē. 

RR3 Izglītības iestādes 
vadības komandas darba 
efektivitāte un sasaiste ar 
izglītības attīstības un/vai 
nozares politikas mērķiem 

4 Vienota, saliedēta, 
profesionāla komanda 
ir skolas izaugsmes 
pamats. Katrs 
darbinieks pārzina 
savu jomu un pilda 
savus pienākumus, lai 
sasniegtu izvirzītos 
mērķus. 50% pedagogi 
darbojas ražošanā, kas 
dod iespēju mācību 
procesā izmantot 
nozares inovitātes. 

Apgūt 
komunikācijas 
meistarības un 
efektīvas vadības 
metodes. 

RR4 Izglītības iestādes 
vadītāja zināšanas un 
izpratne par finanšu un 
resursu efektīvu 
pārvaldību 

4 Direktore  īsteno 
efektīvu resursu 
pārvaldību un izprot 
nepieciešamās 
vajadzības, iesaistot 
pedagogus, saskaņojot 
ar dibinātāju.  

Piedalīties 
profesionālos 
iepirkumos, lai 
piesaistītu finanšu 
resursus.  

 
 
  



 
2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 

Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): situāciju analīze. 
Kritērija “Vadības profesionālā darbība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma 
līmenim ļoti labi .To apliecina šāda informācija un dati: 

1. Veicot kritēriju “Vadības profesionālā darbība” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes 
vērtēšanas metodi “situāciju analīze”: 
1.1.ir nepieciešams valsts atbalsts profesionālās kompetences pilnveidei juridiskos 
jautājumos; 
1.2.RSS turpina nodrošināt mācību satura saikni ar reālo darbu uzņēmumos un izmantot 
mācīšanas metodes, kas vērstas uz problēmu risināšanu un produktīvām aktivitātēm vērstu 
procesu. 
 

 
N

PK 
Rezultatīvā rādītāja 

nosaukums 
Kvalitātes 
līmeņa 
vērtējums 
punktos 

Stiprās puses Turpmākās 
attīstības 
vajadzības 

R
R1 

Izglītības iestādes 
vadītāja zināšanas, izpratne 
par izglītības iestādes 
darbības tiesiskumu, 
prasme izstrādāt un 
atjaunot tiesību aktus 

4 Direktore regulāri 
pilnveido profesionālās 
zināšanas, prasmes un 
kompetenci semināros un 
kursos, lai savā darbā un 
RSS darba organizēšanā  
nodrošinātu tiesiskumu. 

Pilnveidot 
profesionālās 
kompetences 
iekšējo normatīvo 
aktu izstrādes 
jautājumos. 

R
R2 

Izglītības iestādes 
vadītāja zināšanas par 
līderības stratēģijām un 
taktikām, prasme pieņemt 
lēmumus un uzņemties 
atbildību 

4 Demokrātiskais vadības 
stils, lēmumu pieņemšana 
balstās uz pedagogu 
kolektīva SVID analīzes 
rezultātiem.  

Iedrošināt un 
motivēt skolas 
kolektīvu 
pārmaiņām 
īstenojot jauno 
mācību saturu.  

R
R3 

Izglītības iestādes 
vadītāja komunikācija 

5 Cilvēkcentrēta un 
cieņpilna komunikācija, 
saskaņota pedagoģiskā 
darbība un sadarbība. 
Efektīva stratēģiskā 
krīzes un iekšējā 
komunikācija.  

Turpināt 
attīstīt uz cilvēka 
personības vērstu 
sadarbību 

R
R4 

Izglītības iestādes 
vadītāja ētiskums 

5 Direktore apzinās un 
definē skolas un 
personiskās vērtības: 
personība, sadarbība, 
profesionalitāte, 
atbildība. Ievēro 
vienlīdzības principu 
sadarbībā ar visām 
iesaistītajām 
mērķgrupām. Apzinās, 

Turpināt darbu 
pie skolas vērtību 
iedzīvināšanas, 
iesaistot visas 
mērķgupas. 



ka katra audzēkņa un 
darbinieka uzvedība un 
rīcība veido kopējo 
Restorānu servisa skolas 
tēlu. 
 

R
R5 

Izglītības iestādes 
vadītāja izpratne par 
izglītības attīstības, tostarp 
izglītības kvalitātes, un/vai 
nozares politikas mērķiem 
un sasniedzamajiem 
rezultātiem 

5 Piemīt 
stratēģiskais redzējums. 
Direktore skolas darba 
plānošanā seko līdzi  
izglītības attīstībai, kā arī 
nozares tendencēm. 
Definē savus personiskos 
mērķus un uzdevumus, 
kas saistīti ar izglītības 
iestādes attīstības 
mērķiem.  

Turpināt 
aktīvi sekot līdzi 
izglītības attīstībai 
un nozares 
tendencēm. 

R
R6 

Izglītības iestādes 
vadītāja profesionālā 
kompetence audzināšanas, 
mācīšanas un mācīšanās 
jautājumos 

4 Direktore regulāri 
pilnveido savas 
zināšanas, paplašina 
pieredzi. Pilnveido 
digitālās prasmes. 
Iesaistās profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu 
programmu izstrādē. 

Plānot 
jēgpilnu 
profesionālo 
pilnveidi. 

 
 

3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 
Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es):  situāciju analīze 
Kritērija “Atbalsts un sadarbība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim 
labi. To apliecina šāda informācija un dati: 

1. Direktore sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, 
Valsts izglītības attīstības aģentūru, Pavāru klubu izstrādā un īsteno projektus,pedagogu un 
izglītojamo apmācību, izstrādā programmas un kvalifikācijas eksāmenu saturu, ko apliecina 
līgumi, izstrādātās un licencētās programmas, projekti. 

2. Direktore ar lielu atbildību iesaistās personāla izaugsmē, ko apstiprina dokumenti. 
 

N
PK 

Rezultatīvā rādītāja 
nosaukums 

Kvalitātes 
līmeņa 
vērtējums 
punktos 

Stiprās puses Turpmākās 
attīstības 
vajadzības 

R
R1 

Izglītības iestādes 
vadītāja sadarbības 
kvalitāte ar izglītības 
iestādes dibinātāju un/vai 
pašvaldību 

5. Direktore sistemātiski 
sadarbojas, konsultējas 
un  saņem atbalstu ar 
dibinātāju (SIA 
Restorānu servisa skolas 
valde), gan attīstības 
stratēģijas izstrādē un 
īstenošanā, finanšu 

Turpināt 
sadarbību ar 
dibinātāju skolas 
fiziskās vides 
sakārtošanā un 
mūsdienīgu 
mācību telpu 
iekārtošanā. 



resursu plānošanā un 
izmantošanā, gan 
operatīvu krīzes 
situāciju gadījumos. 
Pedagogi 90%  izprot 
savu atbildību par 
regulāru profesionālās 
kompetences pilnveidi. 

 

Aktualizēt 
izpratni par 
personīgo 
atbildību regulārai 
profesionālās 
kompetences 
pilnveidei. 

R
R2 

Izglītības iestādes 
vadītāja sadarbības 
kvalitāte ar vietējo 
kopienu un/vai nozares 
organizācijām 

4 Direktore sadarbojas ar 
Valsts izglītības satura 
centru un saņem  
atbalstu pedagogu 
profesionālā izaugsmē, 
organizē valsts 
profesionālās izglītības 
iestāžu pedagogu 
stažēšanos RSS. 

Paplašināt 
sadarbību ar 
Izglītības 
kvalitātes valsts 
dienestu izglītības 
programmu 
kvalitātes 
nodrošināšanā. 

 
R

R3 
Izglītības iestādes 

vadītāja rīcība, veidojot 
izziņas un inovāciju 
organizācijas kultūru 
izglītības iestādē 

4 Mērķu izvirzīšana, 
iesaistoties visām 
mērķgrupām, seko 
esošās situācijas 
analīzei. Direktore 
iesaistās un mudina 
inovāciju ieviešanā, 
problēmas un kļūdas 
tiek uztvertas pozitīvi, 
kā mācīšanās iespējas. 

Skolā radīt 
vienotu izpratne 
par pārmaiņu 
jēgpilnu būtību. 

R
R4 

Izglītības iestādes 
vadītāja rīcība 
savstarpējās pieredzes 
apmaiņai un 
komanddarbam izglītības 
iestādē 

5 Tiek organizēta 
regulāra profesionālo 
pedagogu sadarbība un 
pieredzes apmaiņa 
skolā. Pieredzes 
apmaiņas procesā 
regulāri tiek iesaistīti 
prakses vadītāji. 
 

Regulāri 
organizēt tikšanās 
ar prakses 
vadītājiem un 
darba devējiem. 

R
R5 

Izglītības iestādes 
vadītāja sadarbības 
kvalitāte ar izglītojamo 
vecākiem 

4 RSS izglītības 
programmas apgūst 
izglītojamie, kuri ir 
sasnieguši  pilngadību 
vai izglītojamie, kuri 
atgriežas izglītībā, lai 
iegūtu otru profesiju, 
tādēļ sadarbība ar 
vecākiem notiek retos 
gadījumos. Vecāki tiek 
informēti par 
neattaisnotiem 

Turpināt uzturēt 
saikni ar 
izglītojamo 
vecākiem vai 
ģimenes 
pārstāvjiem. 



nodarbību kavējumiem. 
R

R6 
Izglītības iestādes 

vadītāja rīcība, 
nodrošinot izglītības 
iestādes 
padomes/konventa un 
izglītojamo pārstāvības 
institūcijas darbību 

4 Mērķu 
izvirzīšana, iesaistoties 
visām mērķgrupām, 
seko esošās situācijas 
analīzei. Direktore 
iesaistās un mudina 
inovāciju ieviešanā, 
problēmas un kļūdas 
tiek uztvertas pozitīvi, 
kā mācīšanās iespējas. 

 

Skolā radīt 
vienotu izpratni 
par pārmaiņu 
jēgpilnu būtību. 

Izveidot 
koleģiālu 
restorānu servisa 
skolas padomi. 

 
 

4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” kvantitatīvais un kvalitatīvais 
izvērtējums 

Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): dokumentu analīze 
Kritērija “pedagogu profesionālā kapacitāte” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes 
vērtējuma līmenim labi. To apliecina šāda informācija un dati: 

1. VIIS sistēmā ievietotā informācija un pievienoto dokumentu kopijas.  
2. VIIS sistēmā ievietotā informācija par profesionālās pilnveides izglītības dokumentiem. 
3. Izglītības programmu īstenošanai tiek uzaicināti vieslektori. 

 
N

PK 
Rezultatīvā 

rādītāja nosaukums 
Kvalitāte
s līmeņa 
vērtējum
s punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības 
vajadzības 

R
R1 

Pedagogiem 
nepieciešamās izglītības 
un profesionālās 
kvalifikācijas atbilstība 
normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām 

5 Visiem pedagogiem ir 
atbilstoša izglītība un 
profesionālā kvalifikācija. 

 

Turpināt iesaistīt 
pedagogus 
semināru 
īstenošanā, savu 
inovāciju 
prezentēšanā un 
meistarklašu 
vadišanā 

R
R2 

Pedagogiem 
nepieciešamās 
profesionālās 
kompetences pilnveides 
atbilstība normatīvajos 
aktos noteiktajām 
prasībām 

5 Pedagogi paaugstina savu 
profesionālo kompetenci, 
seko līdzi aktualitātēm un 
inovācijā. Direktore atbalsta 
un motivē pedagogus 
profesionālajai pilnveidei. 

Veicināt pedagogu 
profesionālās 
kompetences 
pilnveidi. 

R
R3 

Pedagogu noslodze un 
profesionālās kvalitātes 
novērtēšanas kārtība 
izglītības iestādē 

3  Pedagogu noslodze tiek 
plānota vienojoties  ar 
pedagogu, strukturējot 
sasniedzamo rezultātu. 
 

Aktualizēt 
nodarbību vērošanu 
un vērtēšanu. 
Veicināt pedagogu 
darba pašvērtēšanu. 

R
R4 

Pedagogu profesionālās 
darbības pilnveides 

4 Pedagogu darbības 
pilnveides sistēma ir 

Pedagogu stipro 
pušu attīstība. 



sistēma izglītības iestādē izstrādāta ar mērķi, lai 
notiktu inovāciju apguve un 
iegūtas zināšanas un prasmes 
spētu kompleksi iekļaut 
izglītības programmās un 
izmantotu mācību procesa 
pilnveidošanai un 
modernizēšanai. 
Piesakoties kursiem, izvirza 
sasniedzamo rezultātu. Pēc 
kursiem sniegt atgriezenisko 
saiti par iegūtajām 
zināšanām un to pielietošanu 
praksē 

Monitorēt un 
izvērtēt 
profesionālās 
pilnveides 
aktivitāšu 
lietderību..  

 

5. Informācija par izglītības iestādes, izglītības programmu akreditācijā un izglītības 
iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanā norādīto uzdevumu izpildi 
(2019./2020.māc.g., 2020./2021.māc.g.) 

 
 
 
6. Izglītības iestādes vadītāja, izglītības iestādes padomes un izglītojamo pašpārvaldes 

ieteikumi izglītības iestādes darbības pilnveidei un izglītības/nozaru politikas 
jautājumos (pēc iestādes vēlmēm) 

6.4.  Izglītības iestādes vadītāja sniegti ieteikumi izglītības/nozaru politikas jautājumos 
6.4.3. Sniegt regulāru atbalstu privātām izglītības iestādēm, pieaicinot uz direktoru 

sanāksmēm profesionālās izglītības jomā. 
6.4.4. Saglabāt un atbalstīt pieejamo profesionālo izglītību privātajās profesionālajās  

izglītības iestādēs. 
6.5.  Izglītības iestādes padomes vai konventa ieteikumi izglītības iestādes darbības pilnveidei 

un/vai izglītības/nozaru politikas jautājumos 

6.5.1.Stiprināt skolas kapacitāti, turpināt iespējas iesaistei pieaugušo izglītības projektos. 
6.5.2.Aktualizēt izglītības programmas atbilstoši darba devēju prasībām. 

6.5.3. Sistematizēt mācību vides izmantošanu realizējot attālinātu mācībās procesu. 
6.5.4. Skolas izglītojamiem nodrošināt atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā, kā tas tiek 

īstenots valsts dibinātajās izglītības iestādēs. 

 
 
 
 
 
 
 

Izglītības iestādes vadītājs 
 
(paraksts) 

  Gunta Stepanova 



 

 


