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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Restorānu servisa skola” 

 
STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

no 2022. gada līdz 2027.gadam 
 

Izstrādāts pamatojoties uz: 
Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsme, Briselē 3.3.2010; 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam 
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam 

                                                                                          Ekonomikas ministrijas Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm. 
Rīcības plāns digitālās izglītības jomā (2021–2027) Izglītības un apmācības pielāgošana digitālajam laikmetam 

 
 
 

1. Restorānu servisa skolas patreizējais raksturojums 

Restorānu servisa skolas (turpmāk tekstā- RSS) 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 nodrošināts Valkas ielā 1A, Rīgā. Restorānu servisa skola darbojas kopā ar restorānu “Ferma”. 
RSS pamatuzdevums ir  uz profesionālās izglītības programmu īstenošana, sekmējot augsti kvalificētu, mūsdienu darba tirgū 

konkurējošu speciālistu sagatavošana viesmīlības sektorā. 
RSS piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības programmas, iegūstot kvalifikāciju  
 Pavārs (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, kas atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim) 
 Konditors (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, kas atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim) 
Zināšanu un prasmju pilnveide RSS piedāvā: 
 Profesionālās pilnveides izglītības programmu  “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā”. 



   2. Attīstības stratēģija 
Kvalitatīva izglītība un personības kā indivīda garīgā izaugsme, balstoties uz pašvērtēšanas, ārējās vērtēšanas sistēmu, saglabājot RSS pastāvošās 
vērtības un izvirzot, darbībā realizējot laikmetam atbilstošu pieaugušo izglītību, ņemot vērā nozares labāko praksi. 
3. 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 izglītojamie var pielāgoties mainīgiem konkurences apstākļiem nozares darba tirgū. 
4. Izglītības iestādes vīzija 
Darba tirgū pieprasīti un konkurētspējīgi augsti kvalificēti speciālisti, kuri spēj pielāgoties mainīgiem konkurences apstākļiem darba tirgū, cels 

viesmīlības sfēras, kā arī pavāru un konditoru profesijas prestižu. 
5. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā personība, sadarbība, profesionalitāte, atbildība. 
6. Mērķis 
Uz standartiem balstītu profesionālās izglītības programmu īstenošana, sekmējot augsti kvalificētu, mūsdienu darba tirgū konkurējošu 
speciālistu sagatavošanu. 
 
Uzdevumi mērķa sasniegšanai 

 Izveidojot mūsdienu tehnoloģiskām prasībām atbilstošu materiāli tehnisko nodrošinājumu teorētisko un praktisko mācību apguvei. 
 Sagatavot augstākā līmeņa profesionāļus darbam labākajos restorānos gan Latvijā, gan ārvalstīs. 
 Sadarbība ar nozaru profesionālām organizācijām, veidojot materiāli tehnisko nodrošinājumu, realizējot praktiskās mācības, 

kvalifikācijas praksi, izstrādājot mācību metodiskos materiālus, nodrošinot pedagogu un prakšu vadītāju tālākizglītību un ar 
profesionālās izglītības attīstību saistītus pasākumus: profesionālos pilnveides seminārus, profesionālās kvalifikācijas eksāmenos. 

 Sadarboties ar atzītiem un uzticamiem partneriem, tādējādi nodrošinot audzēkņiem kvalitatīvāko mācību vidi un labākās prakses iespējas. 
 Pedagogu tālākizglītības sistēmas izveide, profesionālo priekšmetu pedagogu stāžēšanās nozares uzņēmumos Latvijā un ārpus tās. 
 Nodrošināt attīstības iespējas gan audzēkņiem, gan pasniedzējiem, atbalstot dalību dažādos konkursos un projektos. 
 Konsultējoties ar Rīgas vadošajiem restorāniem, izstrādāt jaunas izglītības programmas, lai sagatavotu restorānu servisa sfērā 

nepieciešamos profesionāļus. 
 Celt gaismā Latvijas kulināro mantojumu, aktualizējot un pielāgojot to mūsdienu tendencēm. 

 
Restorānu servisa skolas ikdienas darba mērķis  

 uzņemto izglītojamo skaita saglabāšana; 
 saglabāt vidējo profesionālās  kvalifikācijas eksāmenu rezultātu vismaz 7,5; 
 aktivizēt sadarbību ar nozares komersantiem; 
 nodrošināt nozarē strādājošo un citu personu profesionālo tālākizglītību un pilnveidi; 
 izstrādāt jaunu izglītības programmas, lai sagatavotu restorānu servisa sfērā nepieciešamos profesionāļus; 
 organizēt seminārus, konferences un metodiskos pasākumus izglītojamiem un pedagogiem valsts līmenī; 



 izstrādāt mācību un metodiskos materiālus izglītojamiem un pedagogiem, sadarbībā ar vadošiem šefpavāriem prakses uzņēmumos; 
 strādāt pie digitālās mācību vides Eduspace pilnveidošanas. 
 

 
7. Darbības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Stiprās puses Vājās puses 
- profesionāls pedagogu kolektīvs; - attālināto apmācību platformu pilnvērtīga 

neizmantošana; 

- labas materiāli tehniskās bāzes; - nav saņemts atbalsts eiropas projektos; 

- mācību priekšmetu programmas izstrādātas 
atbilstoši darba tirgus prasībām un ir pieprasītas; 

- nepietiekama informācija no IZM par aktualitātēm ; 

- izglītojamiem individuālas konsultācijas tiek 
nodrošinātas saskaņojot ar pedagogu; 

- darbojamies īrētās telpās 

- skolai ir sava simbolika, mājas lapa, facebook un :  

- pedagogi sadarbojas ar masu mēdijiem, sniedzot 
atbildes uz sabiedrību interesējošiem ēdināšanas un 
apkalpošanas jomas jautājumiem (TV, prese, u.c. ); 

 

- sadarbība ar profesionālām produktu un iekārtu 
ražotāju un izplatītāju firmām (Reatons, Gemoss, 
Santa Maria, Kikkoman utt.): 

 

- RSS ir savs restorāns Ferma, kur izglītojamie 
apgūst praktiskās iemaņas praktisko nodarbību un 
prakses laikā 

 

- laba atrašanās vieta un ērta nokļūšana skolā ar 
sabiedrisko transportu (5., 7., 11 tramvajs, 1., 19., 
24. trolejbuss un 2., 20., 24 autobuss).: 

 



- mācību programmu apguvē notiek profesionāļu 
piesaiste no ražošanas uzņēmumiem; 

 

- dalība profesionālajos nozares konkursos. RSS 
mācību bāze tiek izmantota World skills un Eiro 
skills dalībnieku sagatavošanai. Sagatavošanas 
darbā iesaistās skolas pedagogi; 

 

- iespējas elestīgi plānot mācību procesu, izmantojot 
daudzveidīgas mācību metodes; 

 

- RSS organizē izglītojamiem un pedagogiem 
seminārus par jaunākām tendencēm profesijā; 

 

Iespējas Draudi 
- izstrādāt jaunas profesionālās tālākizglītības, 

pilnveides programmas; 
- darba piedāvājumi izglītojamiem mācību procesa 

laikā; 

- pilnveidot semināru un kursu organizēšanu 
ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem, profesionālo 
izglītības iestāžu pedagogiem, un citiem 
interesentiem; 

- samazinās praktiskās iemaņas attālināto mācību laikā; 

- pieaugušo apmācības piedāvājuma paplašināšana - attālināto mācību rezultātā zudusi vēlme mācīties 
klātienē; 

- pilnveidot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju iespējas, tai skaitā mācību portāla 
Eduspace plašāka izmantošana; 

- sabiedrības zemā maksātspēja, var negatīvi ietekmēt 
finansiālo darbību; 

- paplašināt sadarbību ar darba devējiem reģionos; - komunālo pakalpojumu cenu pieaugums; 

- veidot sadarbību ar Baltijas valstu izglītības 
iestādēm; 

- likumdošanas izmaiņas ( privāto mācību iestāžu 
darbības ierobežošana). 

- mācību procesā strādāt atbilstoši “Zero waste” 
pieejai zaļākai dzīvei. 

 

 



Restorānu servisa skola atrodas nemitīgā attīstībā un pilnveidē, kurā darbojas pedagogi, izglītojamie, sadarbības partneri. 
 

Restorānu servisa skola, atbilstoši likumdošanai, pilnveido esošo programmu saturu, izstrādā, licencē un realizē programmas, atbilstoši 
mūsdienu darba tirgus prasībām, sadrabojoties ar darba devējiem. 

 
8.RSS rīcības plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai. 
 
RSS nozīmes paaugstināšana 1. Top restorāns “Ferma”, kurš strādā augstā profesionālā līmenī, un 

skola ir kā viens uzņēmums. Līdz ar to jaunākas tendences, kuras 
tiek pielietotas restorānā tiek nodotas izglītojamiem.  

2. Jaunu, perspektīvu profesionālo tālākizglītības programmu izstrāde, 
ātri reaģējot uz jaunākām atziņām un tendencēm, sekmējot to 
ieviešanu darba tirgū. 

3. Pedagogu radošās darbības labās prakses popularizēšana (mācību 
semināru, pieredzes apmaiņas pasākumu, meistarklašu organozēšana 
pedagogiem izglītības iestādes un valsts mērogā).  

4. Starptautiskās sadarbības attīstīšana audzēkņiem un pedagogiem, 
studentu apmaiņas programmu īstenošana, apgūtās pieredzes 
popularizēšana. 

5. Skolas darbībā integrēs “zaļās domāšanas“ elementus, lai darbinieki 
un izglītojamie apgūtu zaļo aktivitāšu ilgtermiņa pozitīvo ietekmi uz 
apkārtējo vidi un veicinātu piedalīšanos aktivitātēs par klimata 
pārmaiņām. 

Izglītojamo piesaiste  
 1. Mācību procesā tiek iesaistīti jauni, atpazīstami restorāma šefpavāri. 

2. Semināru un konkursu organizēšana audzēkņiem skolas, valsts 
mērogā kopā ar sadarbības partneriem. 

3. Mācību procēsā izmantoti ikdienā neizmantoti un eksotiski produkti. 
4. Mācību metodisko materiālu izstrāde un pilnveidošana. 
5. Kvalifikācijas ieguve īsā laika posmā. 
6. Iespēja praktizēties top restorānos, gūt pieredzi no vadošajiem 

šefpavāriem un saņemt darba piedāvājumus. 
Diditālo iespēju attīstība  
 1. Tiešsaistes nodarbību nodrošināšana. 



2. Mācību materiālu digitalizēšana. 
3. Daudzpusīgu zināšanu pārbaužu digitālo metožu ieviešana.  
4. E - mācību vides pilnveide. 

 
 
9. Esošās situācijas raksturojums: 
 

1. Izveidoti mācību materiāli elektroniskajā mācību vidē. 

2. COVID-19 pandēmijas laikā elestīgi pārorganizējam mācību prakses, veicot praktiskās mācības skolā. Pedagogi strādā papildus ar 
izglītojamiem , īstenota individuāla pieeja. 

3. Dažādojot mācību procesu piesaistam vieslektorus un mācību procesā iesaistam absolventus. 

4. Attālinātās mācības tiek realizētas Zoom  un Meet Google platformā.  

5. Saziņai izveidota virtuāla saziņas vide. 

6. Gūti atzīstami panākumi Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursā “SkillsLatvia 2019” un “SkillsLatvia2020” 

SkillsLatvia 2019 rezultāti nominācijā “Ēdienu gatavošana” 
 

Vieta Konkursants Skola 
1.  Baiba Brasle Ventspils Tehnikums 

2.  
Karīna Anete 

Sirmā 
SIA Restorānu servisa skola 

3.  Madara Jauģiete Dobeles Amatniecības un vispārējā vidusskola 
 

 
SkillsLatvia2020 pusfināla rezultāti nominācijas “Ēdienu gatavošana”  
 

Luīze Lāce Ventspils Tehnikums 
Sabīne Dudareva SIA "Restorānu servisa skola" 

Patrīcija Jasinska VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 

 



7. Sadarbība ar profesionālām produktu un iekārtu ražotāju un izplatītāju firmām( Gemoss, Santa Maria, Reatons, Balt-Hellin), veidoti 
semināri pedagogiem, izglītojamiem un darba devējiem, lai paaugstinātu profesionālo kompetenci, par jaunākie  un aktuālākiem 
produktu piedāvājumiem, tendencēm. 

8. Sadarbībā ar firmu Reatonas skolas pedagogi un izglītojamie piedalās Profesionāļu dienās, demonstrējot ēdienu gatavošanu no 
jaunākajiem produktiem. 

9. Piedalamies biedrības Pavāru kluba rīkotajā Pārtikas produktu kvalitātes konkursā, tā izglītojamie izzinā Latvijā ražotos jaunākos 
produktus. 

10. Mācību procesā pedagogi veido jaunas ēdienu receptes, kuras tiek apkopotas vienotā mācību metodiskā materiālā. 

11. Mācību programmās, tiek iestrādāti “zaļās domāšanas” pamatprincipi un elementi, piemēram,  Zero waste. 
 

12. Skolas pedagoga M.Astiča receptes iekļautas grāmatā Balti shefs “The cookbook”. 

13. Skolas pedagogu kolektīvs sekmīgi piedalījās  ESF projekta Nr. 8.4.1/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 
otrajā un trešajā kārtā  piedāvājot pilnveides programmu “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā”. Programmu absolvēja 583 izglītojamie. Skola šo 
programmu piedāvāja profesionālās izglītības pedagogiem un programmā mācījās 12 profesionālo priekšmetu pedagogi un pasniedzēji no LLU, 
Rīgas Stradiņu universitātes. 

14. Vairāk kā 60% izglītojamie pēc skolas beigšanas strādā ēdināšanas uzņēmumos, 2-5% paši veido savus uzņēmumus,bet ir arī 
izglītojamie, kuri dodas strādāt uz ārvalstīm. 

15. Skolā īstenoti karjeras izglītības pasākumi Rīgas 13. vidusskolai , Rīgas Juglas vidusskolas 7. klases skolēniem; Skrundas novada 
Nīkrāces pamatskolas skolēniem u.c., lai iepazīstinātu un palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju 
samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā. Latvijas profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie ierodas skolā uz meistarklasēm, kā 
arī mūsu skolotāji brauc uz profesionālām mācību iestādēm  un vada meistarklases.  

 
 

Apspriests 
Restorānu servisa skola 
Pedagoģiskā sēdē 2021.gada 30.augustā 
protokols Nr.2 
 


