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                                 Pašnovērtējuma ziņojums 

 
 

2012.gada 21.novembrī 

 

1. Iestādes vispārīgs raksturojums 

 
Mācību centrs „SKIF T”ir profesionālās izglītības iestāde, kas atrodas Rīgas centrā (blakus Rīgas 

centrālai stacijai), Dzirnavu ielā 100, 2 st. 

Mācību centrs “SKIF T”(turpmāk – Mācību centrs) dibināts 2004. gadā. Reģ. Nr: 3360800348 

Mācību centrs “SKIF T” piedāvā profesionālās tālākizglītības beztermiņa licenzētās programmas: 

Ēdināšanas pakalpojumi 

Restorānu pakalpojumi (bārmenis, viesmīlis) 

Frizieru pakalpojumi 

Nagu kopšanas pakalpojumi 

Apmācību mērķis ir profesionālu speciālistu sagatavošana, kuri atbilst  visaugstākajām IZM prasībām un 

standartiem un konkurētspējai Latvijas un Eiropas darba tirgū. 

Mācību centra darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums, MK noteikumi un citi normatīvie akti. 

Mūsu mācību centrs ir apmācījis jau 300 speciālistus. Pēc kursu beigšanas 60% apmācāmo Mācību centra 

direktore iekāŗto darbā restorānos un kafejnīcās, kā arī skaistumkopšanas salonos. 

2010.gada septembŗī  tika veikta profesonālo programmu “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Restorānu 

pakalpojumi” (bārmenis, viesmīlis)  akreditācija. 
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2. Iestādes darbības pamatmērķi ( iepriekšejo mācību gadu prioritātes un konkrēti 

    rezultāti) 
                        

        Mācību centra darbības pamatmērķi ir, pilnveidojot izglītības procesa kvalitāti un  efektivitāti,                           

    nodrošināt izglītojamiem iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes, iegūt profesiju atbilstoši     

    visaugstākajām IZM prasībām un standartiem, sagatavot profesionālu speciālistu konkurētspējai             

    Latvijas un  Eiropas darba tirgū.   

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  1.tabula 

                                                                       Mācību centra darbības prioritātes un konkrēti rezultāti        

 Darbības virziens,         

uzdevums 

                     Izpilde vai rezultāts 

Mācību centra  darbu reglamentējoša 

dokumentācija un iekšējie normatīvie 

akti  

 

Mācību centra darbību īsteno reglamentējošā 

dokumentācija, t.sk. Mācību centra Nolikums; Iekšējās 

kārtības noteikumi izglītojamiem un pedagogiem; Līgumi  

un rīkojumi par uzņemšanu; personāla amatu apraksti u.c. 

Izglītības procesa  

norises un tā rezultātu 

analīze visos mācību 

metodiskā darba   

organizatoriskos 

līmeņos           

     Izglītības procesa analīze notiek 

regulāri  izglītības programmu metodisko  

komisiju sēdēs. Direktore Mācību centrā 

apkopo un analīzē informāciju par 

izglītojamo sekmēm, nodarbību 

apmeklētību, potenciālu un motivāciju 

profesiju apguvē. 

     Direktore Mācību centrā novēro 

mācību nodarbības, analīzē nodarbību 

norisi. 

Metodiskā darba 

pilnveide izglītības 

programmu kvalitatīvā 

īstenošanā 

Metodiskās komisijas strādā pie mācību priekšmetu 

programmu aktualizācijas; izstrādā izglītojamo 

zināšanu un prasmju pārbaudes darbu saturu; 

apspriež nodarbību vadīšanas metodiku. 

2012.m.g. Mācību centrs izmainīja, pilnveidoja un 

apstiprināja profesionālās kvalifikācijas programmas 

„Ēdināšanas pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” 

(viesmīlis, bārmenis). 

Mācību cents 2011./12. mācību gadā papildināja izglītības 

programmu  metodiskās bāzes, t.sk. iegādāta jauna mācību 

un profesionālā literatūra 3 izglītības programmām. 

Pedagogu inovatīvā 

potenciāla 

pilnveidošana, 

tālākizglītības iespējas 

Pēdējos gados pedagogi izmanto multimēdiju tehniku 

mācību procesā, piemerām, datoru, interneta resursus. 

Katru gadu pedagogi papildina savas zināšanas un 

prasmes profesionālājos semināros un kursos. 

  
 

                                                                      

 

 

 
                                                        
.  
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3. Iepriekšejā  vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

     
    Izglītības iestādes un atsevišķu profesionālās izglītības programmu akreditācijas notika 2010.gada 

septembrī. Ekspertu komisijas ziņojumos norādīti šādi ieteikumi: 

                                                                                                                                                    2. tabula 

                                                             Informācija par iepriekšēja vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
                       Ieteikums                                Izpilde 

Ieteicams konkretizēt darba vietu skaitu atbilstoši 

izglītības programmu īstenošanas periodam. 
 

Mācību centrs ir konkretizējis darba vietu skaitu 

atbilstoši izglītības programmu īstenošanas 

periodam. 
 

Nevar nodrošināt izglītības programmu 

izglītojamiem ar kustību traucējumiem 
Nav domāts par izglītības programmu pieejamību 

personām ar īpašām vajadzībām. 

Tiek veiktas pārrunas ar invalīdu biedrībām par to, 

kādas izglītības programmas varūtu būt 

nepieciešamas personām ar īpašām vajadzībām. 

Ieteicams izstrādāt kritērijus pedagogu darba 

novērtēšanai 

Mācību centrs ir izstrādājis kritērijus pedagogu 

darba novērtēšanai 

Ir izveidota kvalitātes vadības sistēma, bet 

ieteicams aktualizēt  skolas darbības pašvērtējumu 

Mācību centrs ir veicis  Mācību centra darbības 

pašvērtējumu 

Ieteicams konkretizēt darba plānu mācību gadam 

un pārskatu par darbu iepriekšējā gadā izstrādāt 

uzskatāmāku. 

 Mācību centrs ir konkretizējis darba plānu mācību 

gadam un ir veicis pārskatu par darbu iepriekšējā 

gadā. 

Ieteicams iekārtot  kontroles institūciju veikto 

pārbaužu aktu reģistrācijas žurnālu.  
 

Mācību centrs reģistrē kontroles institūciju veikto 

pārbaužu aktus reģistrācijas žurnālu.  
 

 Stundu (nodarbību) sarakstu ieteicams plānot 

vismaz mēnesim. 

Stundu (nodarbību) sarakstu tiek plānots  vienam 

mēnesim. 

.Ieteicams izglītojamo vērtēšanu veikt regulārāk 

gan teorētisko, gan arī praktisko mācību laikā, tā 

nodrošinot savlaicīgu neskaidro vai problemātisko 

tēmu  izzināšanu. 
 

Izglītojamo vērtēšanu tiek veikta regulāri gan 

teorētisko, gan arī praktisko mācību laikā, tā 

nodrošinot savlaicīgu neskaidro vai problemātisko 

tēmu  izzināšanu (konsultācijas, izdales materiāls) 
 

 Sagatavoti metodiskie materiāli, bet ieteicams tos 

papildināt un izmantot arī ārvalstu literatūru. 

Ieteicams sagatavot dažādus izdales materiālus 

Mācību centrs papildina un izmanto ārvalstu 

literatūru, pedagogi sagatavo dažādus izdales 

materiālus 

Vēlams palielināt sadarbības partneru skaitu 
 

Mācību centrs ir palielinājis sadarbības partneru 

skaitu. Papildus noslēgti sadarbības līgumi ar 

darba devējiem ( prakse). 
Sadarbības partneri: 
SIA”BBQ, restorāns “ Čarlston” 

SIA „Resto Prime", restorāns „Tokyo” 

SIA „Oregano”-kafejnīca 

Restorāns „IL Patio” 

SIA „Hotel Bergs”- restorāns 

SIA „ Blends”, Grilbārs „Muca” 

SIA „G&K”, restorāns„4 rooms” 

SIA „Jurbalt Group” 

SIA”Sondo-in”, kafejnīca „Taverna” 

SIA „Little Italy”, picērija 

SIA ‘Pica serviss”, picērija „Čili Pica” 

Restorāns „Pigas Pils” 

Valsts SIA "Rīgas pārtikas ražotāju vidussskola” 

utt. 
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4.Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 
                                                                                                                      3. tabula 

                                                                                                              Mācību centra darbības vērtēšana 

 Vērtēšanas joma                    Darbības kvalitātes pašnovērtējums 

1.Mācību saturs 

1.1.Iestādes īstenotās 

izglītūbas programmas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību centrs veic izglītojošo darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

īstenojot licencētas izglītības programmas. 

Mācību centrs īsteno šādas licencētas programmas: 

„Ēdināšanas pakalpojumi” 

Kvalifikācija - pavārs (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis), 

profesionālās tālākizglītības programma – 640 stundas, 

mācību ilgums – 6 mēneši; 

 

„Restorānu pakalpojumi” 
Kvalifikācija – viesmīlis (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis), 

profesionālās tālākizglītības programma – 640 stundas, 

mācību ilgums – 6 mēneši; 

 

„Restorānu pakalpojumi” 
Kvalifikācija –bārmenis ( trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis), 

profesionālās tālākizglītības programma – 960 stundas, 

mācību ilgums – 7 mēneši; 

 

„Frizieru  pakalpojumi” 
Kvalifikācija –  frizieris  (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis), 

profesionālās tālākizglītības programma – 640 stundas, 

mācību ilgums – 7 mēneši; 

 

„Nagu kopšanas  pakalpojumi” 
Kvalifikācija – Nagu kopšanas speciālists (otrais profesionālās kvalifikācijas 

līmenis), profesionālās tālākizglītības programma – 480 stundas, 

mācību ilgums – 4 mēneši; 

Mācību centrs ir 5 profesionālās tālākizglītības programmas ar licenci bez 

laika termiņa. 

Mācību centra īstenojamo programmu apraksts ir pieejams mājas lapā 

www.skift.lv 

Mācību process tiek īstenots atbilstoši licencēto izglītības programmu saturam. 

Izglītības programmas atbilst profesijas standarta prasībām. 

2012./2013.m.g. izglītības programmu saturs tika aktualizēts, konsultējoties ar 

darba devēju organizāciju pārstāvjiem, praktizējošiem speciālistiem. 

Pedagogiem ir vienmēr pieejams Mācību centra vadības atbalsts, nepieciešamā 

informācija un resursi izglītības programmu aktualizācijai. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībam, izglītības programmās ir veikti 

nepieciešamie grozījumi. 

      Profesionālās tālākizglītības programmas īsteno saskaņā ar mācību plānu, 

nodrošinot profesionālo mācību priekšmetu satura apguvi teoretiskajās un 

praktiskajās nodarbībās. 

     Mācību priekšmetu stundu (nodarbību) saraksts ir apstiprināts un atbilst 

licencētai izglītības programmai. Stundu (nodarbību) saraksts izveidots 

programmas īstenošanas periodam. Nepieciešamības gadījumā stundu 

(nodarbību) saraksta izmaiņas izglītojamiem tiek paziņotas individuāli. 

   Pedagogiem ir mācību tēmu sadalījums mācību priekšmetu programmās, 

veiktas nepieciešamās korekcijas mācību plāna izpildes nodrošināšanai.  

   Izglītības programmu saturu aktualizē atbilstoši iegūstamās kvalifikācijas 

profesijas standartam un nozares attīstībai. 

Mācību centrā pedagogi iesaistās metodiskajā darbā un izglītības programmas 
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pilnveidē. 

2.Mācīšana un mācīšanas 
Vērtēšanas joma                    Darbības kvalitātes pašnovērtējums 

2.1. Mācīšanas 

kvalitāte 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību plānā paredzētās nodarbības notiek atbilstoši stundu (nodarbību) 

sarakstam, ievērojot priekšmetu pēctecību.  
Profesionālās tālākizglītības programmas īsteno saskaņā ar mācību plānu, 

nodrošinot profesionālo mācību priekšmetu satura apguvi teoretiskajās un 

praktiskajās nodarbībās. 

Nepieciešamības gadijumā stundu saraksta izmaiņas izglītojamiem tiek 

paziņotas individuāli. 

Izglītības iestādē pedagogu darba kvalitāti vērtē regulāri. 

Mācību centrā mērķtiecīgi notiek mācību procesa norises kontrole un 

pedagogu darba kvalitātes novērtēšana. 

Tiek veikta stundu novērošana (hospitācija) no Mācību centra direktores 

puses.   

Pedagogi rūpīgi gatavojas mācību nodarbībām. Nodarbības notiek interesanti. 

Praktiskās   mācības  visās   programmās   notiek   ciešā   kontaktā ar 

izglītojamiem; nepieciešamības gadījumā ir nodrošināta individuāla pieeja. 

Visi pedagogi ir kompetenti savā mācību priekšmetā; pasniedz aizraujoši, 

strādā ar interesi. 

Nepieciešams  vairāk   izmantot  tādas  mācību  metodes,   kas  rosina 

izglītojamos uz sadarbību un savstarpējo komunikāciju. 

Lielākā pedagogu daļa mācību stundās izmanto modernas tehnoloģijas:  

vizualizē informāciju, izmantojot datoru. 

Pedagogi mācību nodarbībās izmanto savus sagatavotos mācību materiālus un 

pārbaudes darbus. 

Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes, kas atbilst 

mācību priekšmeta specifikai un tās saturam. Pedagogi savā darbā izmanto 

individuālās mācību metodes un grupu darbu. 

Piemēram: 

Mācību procesā izmanto dažādas mācību metodes: lekcija, diskusija, ilustratīvi, 

datorizēti, darbs grupā, situāciju analīze, patstāvīgie darbi, praktiskie darbi, 

kontroljautājumi, treniņa metode, secīguma testi, daudzizvēlņu testi  u.c. 

Sagatavoti daudzveidīgi metodiskie materiāli visas izglītības programmas 

īstenošanai. 

Mācību priekšmetu pedagogi pievērš uzmanību individuālajam darbam ar 

izglītojamiem. 
 

Mācību nodarbību uzskaites žurnāli aizpildīti atbilstoši prasībām, mācību 

plānam. Mācību nodarbību žurnālu aizpildīšana ir uzraudzīta. 

Izglītojamo reģistrācija un uzskaite sakārtota atbilstoši prasībām.  

Nodarbību uzskaites žurnālu aizpildīšanu kontrolē Mācību centra direktore un 

veic ierakstus par to rezultātu. Nepilnības, kas tiek atklātas šādās pārbaudēs tiek 

pārrunātas ar pedagogiem individuāli. 

 

Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu,  attiecīgās 

nozares jaunākās tehnoloģijas,iekārtas, materiālus. Mācību centrs organizē 

laboratorijas darbus. 

Izglītojamie ir informēti par praktisko mācību nodarbību uzdevumiem. 

Praktisko mācību īstenošana Mācību centrā ir pilnībā nodrošināta un atbilst 

reālas prakses situācijai. 

Kvalifikācijas praksi (turpmāk – prakse) organizē atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām (sagatavoti prakses dokumenti, nodrošinājums ar prakses vietām, 
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iecelts prakses vadītājs, atbilstoši prakses līgumi). 

      Kvalifikācijas prakse visās  izglītības programmām notiek saskaņā ar LR MK 

Noteikumiem Nr.276 ”Mācību prakses organizēšanas kartība" un atbilslošās 

izglītības programmas kvalifikācijas prakses programmu. 

      Mācību praksi un kvalifikācijas praksi izglītības programmu „ Ēdināšanas 

pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” (viesmīlis, bārmenis) izglītojamie 

apgūst Latvijas republikas ēdināšanas uzņēmumos, kuri spēj nodrošināt 

praktisko mācību programmu prasības. 

      Mācibu un kvalifikācijas prakses kvalitatīvai norisei, Mācību centram ir 

sadarbības līgumi ar darba devējiem:  

izglītības programmās „ Ēdināšanas pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” 

(viesmīlis, bārmenis) Mācību centra direktore organizē izglīiojamiem 

kvalifikācijas prakses un tās koordinē.  

     Prakses norise un prakses uzdevumu izpilde notiek atbilstoši prakses 

programmai. Izglītojamie ir informēti par prakses uzdevumiem. 

    Izglītojamiem nodrošināts atbilstošu prakses vietu skaits uzņēmumos. 

Izveidota prakses vietu datu bāze. Noslēgti sadarbības līgumi par prakses 

organizēšanu. 

No 2010.gada līdz 2012.gada augustam mācību un kvalifikācijas prakse 

izglītojamiem notika dažados ēdināšanas uzņēmumos: 

SIA”BBQ, restorāns “ Čarlston” 

SIA „Resto Prime", restorāns „Tokyo” 

SIA „Oregano”-kafejnīca 

Restorāns „IL Patio” 

SIA „Hotel Bergs”- restorāns 

SIA „ Blends”, Grilbārs „Muca” 

SIA „G&K”, restorāns„4 rooms” 

SIA „Jurbalt Group” 

SIA”Sondo-in”, kafejnīca „Taverna” 

SIA „Little Italy”, picērija 

SIA ‘Pica serviss”, picērija „Čili Pica” 

Restorāns „Pigas Pils” 

Valsts SIA "Rīgas pārtikas ražotāju vidussskola” 

  Izglītojamie ir nodrošīnāti ar kvalifikācijai atbilstošu prakses vietu  

uzņēmumā, noslēdzot trīspusējo līgumu par prakses norisi.     Praktikantam   

nozīmēts prakses vadīlājs no Mācību centra , kurš albild par prakses īstenošanu, 

kontaktējās ar darba devēju vai prakses vadītāju prakses vietā, pārbauda 

prakses norisi, sniedz padomu prakses dokumentācijas noformēšanā. 

    Darba devēji ir iesaistīti kvalifikācijas prakses norises procesā un 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijās. 

     Izglītojamiem jāaizpilda prakses dienasgrāmata. Prakses vadītājs no prakses vietas 

sniedz atsauksmi par praktikanta sagatavotību un attieksmi pret darbu un 

veicamiem pienākumiem (praktikanta raksturojums). Prakses noslēgumā 

notiek prakses dokumentācijas pieņemšana ar praktikanta atskaiti par prakses 

norisi. 
    Mācību centra direktore apkopo informāciju par prakses vietām un aktualizē 

prakses vietu sarakstu. 
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2.2. Mācīšanas kvalitāte 
 

    Uzsākot mācību priekšmeta satura apguvi, pedagogs īnformē 

izglītojamos par mācību priekšmetā apgūstāmajām tēmām, zināšanu 

vērīēšanas kritērijiem un sasniedzamajiem mērķiem. 

     Pedagogi mērķtiecīgi organizē mācību darbu, izvirza izglītojamiem 

noteiktas prasības, rosina mācīties atbilstoši viņu spējām, patīdz 

izglītojamiem izveidot mācību motivāciju. 

      Izglītojamo sekmes atspoguļojas mācību nodarbību uzskaites 

žurnālos. 

      Izglītības programmu mācību plānos paredzētajos mācību 

priekšmetos notiek pārbaudes darbi un profesionālās kvalifikācijas 

eksāmeni. Par eksāmenu norisi un rezultātiem tiek noformēti eksāmenu 

protokoli. 

        Izglītojatno sekmes tiek analizētas  metodiskajās komisijās  sēdēs. 

Izglītojamie gatavo patstāvīgo darbu prezentācijas mācību priekšmeta 

programmas ietvaros. 

Tas attīsta gan analītisko domāšanu, gan patstāvīgas mācīšanās prasmes.  

Izglītojamo kavējumi tiek atzīmēti mācību nodarbību uzskaites 

žurnālos. Kavējumu skaits un to iemesli tiek apkopoti katru mēnesi. 
      Kopumā izglītojamiem ir pozitīva attieksme pret Mācību 

centru un  pret mācību procesu. 

       Mācību centrā ir mācību un profesionālā literatūra par izglītības 

programmām - 56 grāmatas un 40 nosaukumu žurnāli. Bez tam 

pedagogi izsniedz izdales materiālus atbilstosi programmu tēmām.  

                     

2.3. Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa 

    Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanā ievēroti mācību 

sasniegumu vērtēšanas principi - pārbaudes obligātums, 

vērtējuma skaidrība, vērtēšanas formu dažādība, vērtējumu 

biežums (atbilstoši normatīvo aktu prasībām). 

      Izglītojamo sasniegumu vērtēšana tiek organizēta atbilstoši 

konkrētā  mācību priekšmetu programmai un mācību plānam. 

      Pedagogi plāno un informē izglītojamos par mācību priekšmetā 

plānotiem pārbaudes darbiem. Uzsākot pārbaudes darbu, 

izglītojamie pārzina vērtēšanas kārtību un kritērijus katrā mācību 

priekšmetā. Pedagogi pamato izglītojamiem darba vērtējumu, analīzē 

pieļautās kļūdas. 

     Izglītojamo sekmes atspoguļojas mācību nodarbību uzskaites 

žurnālos. Pastāv sekmju kopsavilkums pēc mācību kursa nobeiguma, 

mācību priekšmetu gala atzīmes pēc to nobeiguma, profesionālas 

kvalifikācijas eksāmena protokoli. Izglītojamo  sekmes tiek 

analizētas  metodiskajās komisijas sēdēs. 

     Formatīva vērtēšana notiek regulāri mācību priekšmeta satura 

apguves laikā, ievērojot mācību priekšmeta programmā noteiktos 

mērķus un programmas tēmu apguves taksonomijas līmeņus. 

Vērtēšanā tiek izmantoti dažādi zināšanu un prasmju pārbaudes darbi: 

testi, rakstiskās un mutiskās ieskaites, praktiskie uzdevumi un 

ieskaites, individuālais un grupu darbs. Formatīvās vērtēšanas 

rezultāti tiek apkopoti un analizēti.Kopsavilkumi ļauj analizēt cēloņus 

un sakarības starp izglītojamo kavējumiem un sekmību.  

       Summatīvā vērtēšana tiek organizēta atbilstoši izglītības 

programmas prasībām : 

- mācību un kvalifikācijas prakse - aprakstoši, noformējot 

praktikanta  raksturojumu,  kā arī vērtējot prakses  laikā pildīto 

darbu atbilstību programmai vērtē prakses vietas un izglītības iestādes 

pārstāvji; 

- profesionālās kvalifikācijas eksāmens- izglītojamo sagatavotību 

teorijā un praksē vērtē kvalifikācijas eksāmena komisija. 
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      Summatīvās vērtēšanas rezultāti arī tiek apkopoti un analizētī. 

Secinājumi   tiek   izmantoti   mācību   procesa   pilnveidei.   
      Profesionālās kvalifikācijas eksāmenus (turpmāk – PKE) plāno 

savlaicīgi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. LR MK noteikumi 

Nr.662  2011.gada 30.augustā. 

      PKE satura datu bāze nodrošina eksāmenu jautājumu brīvas atlases 

iespējas atbilstoši eksāmenu struktūrai un normatīvo aktu prasībām. 

Notiek PKE satura analīze sadarbībā ar devējiem, profesionālajām 

organizācijam. 

     PKE teorētiskās un praktiskās daļas norisei ir atbilstoši aprīkotas 

telpas un nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums.  

PKE „Restorānu pakalpojumi” (bārmenis, viesmīlis) programmā 

teorētiskās un praktiskās daļas norise notiek telpās Mācību centrā. 

PKE „Ēdināšanas pakalpojumi”(pavārs) programmā 

teorētiskās daļa norise notiek telpās Mācību centrā  un praktiskās daļa 

norise notiek telpās Valsts SIA "Rīgas pārtikas ražotāju vidussskola”. 

    PKE komisijas personālsastāvs atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Izveidota komisijā iekļaujamo personu datu bāze. 

Ievēro PKE norises kārtību. 

    PKE dokumentācija noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ir 

izveidota eksāmenu  organizēšanas un dokumentācijas sistēma. 

    PKE rezultāti tiek iesniegti V1SC.  

 

 

 

 

 

    

   Profesionālās tālākizglītības programma  

Kvalifikācijas eksāmena vērtējumi ballēs 
      2010./2011.m.g.un 2011./2012.m.g.  

         „Ēdināšanas pakalpojumi” (pavārs) 
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    Profesionālās tālākizglītības programma 

Kvalifikācijas eksāmena vērtējumi ballēs 
      2010./2011.m.g.un 2011./2012.m.g.  

     „Restorānu pakalpojumi”(viesmīlis) 

 
 

    Profesionālās tālākizglītības programma  

Kvalifikācijas eksāmena vērtējumi ballēs 
             2011./2012.m.g.  

      „Restorānu pakalpojumi”(bārmenis) 

 
 

 

                                                                                                4.tabula 

                   Profesionālās tālākizglītības programmas 

              Kvalifikācijas eksāmena vērtējumi ballēs 
                              (2010./2011.m.g.) 

 

 

 

 

Izglītības programma 

Augsts 

 

9-10 

balles 

 

 

Optimāls 

  

 8 balles 

Pietie- 

kams 

   5 

balles 

Nepietie-

kams 

1-4 balles 

Kvalifikā-

cija 

nepieš- 

ķirta 

„Ēdināšanas 

pakalpojumi”(pavārs) 

 

30 % 

 

70% 

 

  __ 

 

  __ 

„Restorānu 

pakalpojumi”(viesmīlis) 

 

67% 

 

33% 

 

  __   __ 
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                                                                                            5. tabula 

                  Profesionālās tālākizglītības programmas 

              Kvalifikācijas eksāmena vērtējumi ballēs 
                              (2011./2012.m.g.) 

 

 

 

Izglītības programma 

Augsts 

 

9-10 

balles 

 

 

Optimāls 

  

 8 balles 

Pietie- 

kams 

   5 

balles 

Nepietie-

kams 

1-4 balles 

Kvalifikā-

cija 

nepieš- 

ķirta 

„Ēdināšanas 

pakalpojumi”(pavārs) 

 

 

65,4% 

 

34,6% 

 __  __ 

„Restorānu 

pakalpojumi”(viesmīlis) 

 

 

50% 

 

50% 

 __  __ 

„Restorānu 

pakalpojumi”(bārmenis) 

100%   __  __   __ 

 

    Analizējot profesionālas tālākizglītības programmas speciālitāšu 

ballu diagrammu un tabulu, var secināt, ka eksaminējamiem ir  

vērtējumi 8-10 balles.Kopumā kvalifikācijas eksāmenā saņemtie 

vērtējumi ir labāki par iepriekšējos 2010.-2012.  mācību  gados 

iegūtajiem. 

     2010./2011.mācību gada rezultāti: „Ēdināšanas pakalpojumi” 

(pavārs) -9 balles- 70  %; 8 balles-  30  %; 

„Restorānu pakalpojumi”(viesmīlis) -10 balles-17 %;  

9 balles- 50 %; 8 balles- 33 %; 

2011./2012.mācību gada rezultāti: „Ēdināšanas pakalpojumi” (pavārs)-  

10 balles-23,1 %; 9 balles- 42,3  %; 8 balles- 34,6 %; 

„Restorānu pakalpojumi”(viesmīlis) -9 balles- 50 %;  

8 balles- 50 %; 

„Restorānu pakalpojumi” (bārmenis) -9 balles- 100 %. 

Tas ir saistīts ar labiem eksāmena teorētiskā un praktiskajā daļā 

iegūtiem rezultātiem. 

Secinājumi: 

  - Ir  augsti un optimāli rezultāti eksāmena teorētiskās un praktiskās 

daļas izpildē; 

- Eksāmenu komisijas locekļi atskaitēs atzīmē labu eksāmena 
   organizāciju; 

- 100% profesionālās tālākizglītības programmu izglītojamo 
   profesionālās kvalifikācijas eksāmenā uzrādīja augstus rezultātus;    

- Profesionālās tālākizglītības  programmu eksaminējamie 

   ieguva (pietiekamais vērtējums 5 balles) kvalifikāciju ar vērtējumu 8-   
   10 balles; 

 - Visi izglītojamie, kuri tika pielaisti pie profesionālās kvalifikācijas    

eksāmena,  ieguva kvalifikāciju. 
    Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti tika analizēti metodiskās komisijās.                                                                                           

    Augsti eksāmena  vērtējumi saistāmi  ar    pieaugušo cilvēku 

motivāciju profesijas apguvē, ar atbildīgo attieksmi pret mācībām un 

darbu.  

     Pēc profesionālās kvalifikācijas eksāmena un profesionālās 

kvalifikācijas apliecības saņemšanas 60% Mācību centra izglītojamie 

paliek strādāt ēdināšanas uzņēmumā, kur viņi izgāja praksi vai arī 
Mācību centra direktore palīdz iekārtot darbā citos ēdināšanas uzņēmumos . 
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 4.Atbalsts izglītojamiem                                                                       

 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts 

un  izglītojamo drošibas  

garantēšana (drošība un 

darba aizsardzība) 

    Mācību centra mikroklimatam ir liela nozīme, jo ir svarīgi, lai 

būtu pozitīvas un lietderīgas savstarpējās attiecības starp visām 

izglītības procesā iesaistītajām personam. 

     Mācību centrā izglītojamajiem radīta labvēlīga vide.     

Mācību centrā izglītojamie jūtas droši, ātri adaptējas un 

integrējas savā starpā.  

     Katra mācību gada sākumā mērķtiecīgi īstenojas adaptācijas 

pasākumi izglītojamajiem, t.sk. izglītojamie tiek iepazīstināti ar 

mācību telpām, profesijas apguves saturu; notiek tikšanās ar 

pedagogiem un administrāciju. Mācību centra direktore iepazīstina 

izglītojamos ar mācību nodarbību un praktisko mācību organizāciju, 

prasībām disciplīnai, sekmju un kavējumu kontroli. 

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar Mācību centra iekšējās kārtības 

noteikumiem un drošības instrukcijām, atbilstoši izvēlētājai 

profesijai.  

   Notiek aptaujas, lai izzinātu izglītojamo motivāciju profesijas 

izvēlē. Aptaujas rezultāti tiek analizēti. 

   Pedagogi veic individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai 

izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju 

mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes. 

    Pedagogi un direktore, nepieciešamības gadījumā, veic pārrunas ar 

izglītojamiem, sniedz izglītojamiem psiholoģisko atbalstu, palīdz 

risināt problēmsituācijas. 

    Obligātas instruktāžas par darba drošību un darba aizsardzību 

notiek  pirms Mācību centra mācību procesa sākuma 

    Uzsākot praktiskos darbus laboratorijās, pirms eksāmeniem 

izglītojamie ir instruēti par darba drošību un darba aizsardzību.  

     Telpu iekārtojums atbilst darba aizsardzības un ugunsdrošības 

prasībām. Ir derīgas izziņas no Veselības inspekcijas un Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Rīgas rajona  

pārvaldes. Ar rīkojumu noteikts atbildīgais darbinieks par attiecīgo 

noteikumu ievērošanas pārraudzību un ugunsdrošību. Mācību centra 

personāls un izglītojamie regulāri tiek instruēti, ir reģistrācijas 

žurnāls (reģistrs) un paraksti. Mācību centrā ir ugunsdrošības vizuālie 

informatīvie līdzekļi.  

    Mācību centra personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, darba 

kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

    Mācību centrā ir medicīniskās aptieciņas. Izglītojamie un Mācību 

centra personāls ir informēts, kā rīkoties traumu un pēkšņas 

saslimšanas gadījumos. 

 

 

4.4. atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Izglītojamo zināšanu kvalitāte tiek analizēta Mācību centra 

metodiskajās komisijās. Visas ziņas par izglītojamo kavējumiem un  

U sekmēm atzīmētas mācību nodarbību uzskaites žurnālos. 

     Izglītojamiem ir iespēja saņemt konsultācijas, lai uzlabotu mācību 

sasniegumus vai apgūtu to apmācību saturu, kas iekavēts attaisnotu 

stundu kavējumu dēļ. Izglītojamie ir nodrošināti ar nepieciešamiem 

izdales materiāliem mācību priekšmetu satura apguvei.   

      Izglītojamo zināšanu pārbaudes darbi tiek veidoti pēc principa, 

lai katrs izglītojamais spētu nopelnīt atbilstošu vērtējumu savām 

zināšanām un spējām,  
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      Visu izglītības programmu mācību plānā paredzētajās 

praktiskajās nodarbībās izglītojamiem ir nodrošināta diferencēta 

individuālā pieeja praktiskā darba izpildē, t.i pedagoga 

konsultatīvais atbalsts; darba paņēmienu praktiskie demonstrējumi 

u.c.  

     Izglītojamie, kuriem ir panākumi profesijas apguvē, var 

piedalīties profesionālās skatēs, izstādēs, profesionālās orientācijas 

pasākumos. 

 

4.5. atbalsts Izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām   

 

 

    Mācību centrs pagaidām neīsteno izglītības programmas, kuras ir 

paredzētas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.  

    Mācību centrs veic pārrunas ar invalīdu biedrībām par to, kādas 

izglītības programmas varūtu būt nepieciešamas personām ar īpašām 

vajadzībām. 

 

 

5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats 

 

 

 

Mācību centra personāls mērķtiecīgi strādā pie Mācību centra 

tēla veidošanās un iesaista šajā darbībā izglītojamos. Mācību centra 

kolektīvam ir izveidojušās tradīcijas kopīgu pasākumu organizēšanā. 

Tradicionāli organizējami pasākumi: Zinību diena; Skolotāju diena; 

Mācību centra dzimšanas dienas pasākumi; Latvijas Valsts dzimšanas 

diena; Ziemassvētku vakars; izlaidumi; semināri. Mācību centra telpu 

noformēšanā svētkiem. 

Mācību centram ir savs Logo. 

Mācību centrā valda labvēlība un savstarpējā cieņa. 

Pamatjautājumi tiek risināti koleģiāli. Izglītojamie un darbinieki jūtas 

vienlīdzīgi. Problemsituācijas risina savlaicīgi un taisnīgi, iesaistot 

apspriedē visas puses. Mācību centra direktore ir vienmēr atklāta 

dialogam un saskarsmei ar izglītojamiem, pedagogiem.. Attieksme 

vienmēr ir laipna un korekta. 

 

 

 

 5.2. fiziskā vide       Mācību centra  telpas atbilst sanitāri higiēniskajām normām. 

Apgaismojums  un temperatūra telpās atbilst prasībām. Visas telpas ir 

vēdināmas. 

     Institūcijas, kuras veica pārbaudes 2012.gadā:  

Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienest 

(VUGD) Rīgas rajona  pārvalde.  

      Ar rīkojumu noteikts atbildīgais darbinieks. Ir kontrolējošo 

institūciju pārbaudes akti un to reģistrācijas žurnāls 

(reģistrs);pārbaužu dokumenti ir pieejami. Mācību telpās ir 

ugunsdrošības lidzekļi un informātīvās uzlīmes. 

      Mācību telpu estētiskā noformēšanā ievērots vienotais stils; tās ir 

tīras un kārtīgas, ir informācijas plāksnes. Mācību centra koridorā ir 

atpūtas krēsli un dīvāns. 

      Mācību centra ēkas teritorija vienmēr ir tīra un sakopta. Mācību 

centra teritorijā ir stāvvieta, kurā personāls un izglītojami var 

novietot savas automašīnas. 
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6.Istādēs resursi  

6.1.iekārtas un 

materiāltehniskie resursi. 

 

 

 

 

 

M     Mācību centrā ir visu izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamās mācību telpas.Telpu iekārtojums un platība ir 

atbilstoša izglītības programmu specifikai un izglītojamo skaitam. 

Mācību process visās izglītības programmās ir nodrošināts ar 

nepieciešamiem metodiskajiem materiāliem, mācību literatūru, 

instrumetinem un materiāliem.  

     Mācību centrs veic sistemātisku mācību līdzekļu un citu 

vajadzīgo resursu atbilstības novērtēšanu izglītības programmu 

īstenošanas mērķiem un uzdevumiem. Izglītības programmu  

materiāli-tehniskā bāze regulāri un pēc nepieciešamības tiek 

papildināta. 2010.-2012.g. iegādāti trauku, glāžu, 

piederumu komplekti, instrumenti, galdauti un salvetes izglītības 

programmu “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Restorānu pakalpojumi” 

īstenošanai.  

     Telpu nomas līgumu termiņi atbilst izglītības programmas 

īstenošanas periodam.Ir atbilstoši sadarbības līgumi ārpus Mācību 

centra organizējamo teorētisko un praktisko darbu, praktisko mācību 

īstenošanai. 

      Bibliotēkas fonds ir papildināts ar mācību grāmatām, 

profesionālo literatūru un periodiku visām īstenojamām izglītības 

programmām. Profesiju apguves nodrošinājumam Mācību centra 

rīcībā ir mācību literatūra un mācību līdzekļi.  

   Mācību saturu apguves nodrošināšanai katrai izglītības 

programmai 

ir izveidots nepieciešamais metodiskais nodrošinājums. Mācību 

centra pedagogi mērķtiecīgi pilnveido metodisko nodrošinājumu. 

Mācību procesā tiek izmantoti pedagogu izstrādātie mācību 

materiāli. Izglītojamiem ir nodrošināta iespēja iegūt nepieciešamo 

mācību materiālu kopijas. 

      Pedagogiem ir pieejami tehniskie līdzekļi mācību procesa 

īstenošanai: portatīvie datoru,  audio-vizuālā tehnika, kopējamie 

aparāti. Tehniskie līdzekļi ir darba kartībā un droši lietošanā. Pēc 

nepieciešamības notiek līdzekļu apkope un remonts. 

     Ir interneta pieslēgums. 
6.2. personālresursi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mācību centrā ir viss izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamais personāls. 2011./12.gadā Mācību centrā strādāja 7 

darbinieki, no tiem 6 pedagogi (t.sk Mācību centra direktore). 

Mācību centrā strādā profesionāli un kompetenti darbinieki. 6 

darbiniekiem ir augstākā profesionālā un ir augstākā pedagoģiskā 

izglītība.Vienam ir augstākā profesionālā izglītība.3 pedagogam ir 

maģistra grāds. Vienam pedagogam- docents.   

Pedagoģiskajā personālā ir visu vecumu grupu pārstāvji (no 28 

līdz 66 gadiem). Lielākā pedagogu daļa (57,1% ) ir vecumā no 50 

līdz 55 gadiem. 

      Mācību centrā sekmē un atbalsta darbinieku tālākizglītību, jo darba 

kvalitāti var nodrošināt darbinieki, kuri ir zinoši un profesionāli savā 

darbības jomā. Mācību centra personāls regulāri paaugstina 

kvalifikāciju, pilnveidojot savu izglītību, profesionālās prasmes un 

zināšanas. Mācību centra pedagogu profesionālā pilnveide notiek 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un atbilstoši nozares tehnoloģiju 

attīstībai 

      Laikā periodā no 2010. līdz 2012. gadam 5 pedagogi ieguva 

apliecinājumus un sertifikātus par profesionālo pilnveidi vai/un 
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konkrētu kursu apguvi. 

        7.   Iestādes darba  organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba 

pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

 

 

 

 

 

 

 

      Mācību centrā ir pašvērtēšanas sistēma. Viens no sistēmas 

elementiem ir pedagogu darba pašvērtējums. Beidzot katru mācību 

priekšmetu pedagogi veic sava darba pašvērtējumu. Pašvērtējumā 

iekļauti pedagoga darba pamataspekti, kā arī pastāv iespēja izteikt 

savas domas un viedokli par Mācību centra darbu un tās attīstību. 

Mācību centra direktore rosina personālu pašvērtēšanai. 

     Veidojot kārtēja mācību gada Mācību centrs  darba plānu, tiek 

ņemta vērā iepriekšējā gada plāna izpildes analīze, rezultāti un 

secinājumi. To veic Mācību centrā direktore. Tiek izvirzīti galvenie 

uzdevumi jaunajam mācību gadam. Mācību centra darba plānu izskata 

un apspriež pedagoģiskās padomes sēdē augusta beigās. Mācību centra 

direktore sanāksmē apstiprina darba plānu kartējam mācību gadam. 

     Katru gadu tiek veidots pašvērtējums, tiek izvērtēts izglītojamo 

sasniegumus mācību kursu beigās: t.sk. profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenos. 

     Pašvērtēšanā iegūtās atziņas tiek analizētas pedagoģiskās padomes 

sēdēs. Pedagogi analizē sasniegumus un novērtē problēmjautājumu 

loku, kuram nepieciešams pievērst uzmanību nākamajā mācību 

periodā. 

      Izstrādāts Mācību centra darba plāns, kurš aptver mācību, 

metodisko darbu, paredzot gan atbildīgo personu loku par plānoto 

uzdevumu izpildi, gan kontroli. 

      Turpinās Mācību centra kvalitātes pārvaldības sistēmas 

dokumentācijas izstrādes process. Kvalitātes pārvaldības sistēma 

tiek īstenota sistemātiski. 

      Ir izstrādāta Mācību centra attīstības stratēģija (attīstības plāns) 

laika periodam no 2013.līdz 2017. gadam. Attīstības plāns ir 

papildināts, ņemot vērā sasniegto Mācību centra attīstībā un izmaiņas 

gan demogrāfijā, gan darba tirgus pieprasījumā, gan profesionālās 

izglītības programmu piedāvājumā. 

      Notiek  Mācību centrs materiāli-tehnisko resursu atjaunošanas 

plānošana. 

 

7.2. Iestādes  vadības darbs 

un personāla 

pārvaldība 
 

 

     Mācību centrā ir pedagoģiskā padome un metodiskās komisijas. To 

darbību organizē regulāri; sēdes protokolē. 

     Mācību centrā ir visa nepieciešamā dokumentācija. Macību centra 

darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti precīzi, demokrātiski, 

ievērojot izvirzītās prasības. Normatīvajos aktos obligātā un noteiktā 

dokumentācija sakārtota atbilstoši attiecīgajām dokumentu 

aizpildīšanas prasībām un atbilstoši lietu nomenklatūrai. Mācību 

centra iekšējie normatīvie akti (Nolikums, Iekšējās kārtības noteikumi 

u.c.) ir izstrādāti atbilstoši prasībām un dokumentu paraugiem. Mācību 

centra Nolikums atspoguļo raksturīgāko Macību centra izglītības 

darbā. Ar Nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, ugunsdrošības 

aizsardzības noteikumiem ir iepazīstināti pedagogi un izglītojamie.  

     Mācību centra darbības un izglītības programmu īstenošanas 

reglamentējošie dokumenti ir pieejami personālam. Dokumenti 

atrodas atsevišķās mapēs un glabājas Mācību centra telpā pie  

direktores. 

  Ir izstrādāti amata apraksti pedagogam un direktore. Amata 

aprakstos ir atrunāti pienākumi, tiesības un darbinieku atbildības 

jomas.  
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Mācību centrā izveidotas metodiskā komisija. Mācību centra 

vadība organizē un koordinē metodisko komisiju darbu. 

Metodiskā komisija strādā pie mācību priekšmetu 

programmu aktualizācijas; izstrādā izglītojamo zināšanu un 

prasmju pārbaudes darbu saturu; apspriež nodarbību vadīšanas 

metodiku; izstrādā profesionālās kvalifikācijas eksāmena 

teorētiskās un praktiskās daļas (testi, vērtēšanas lapas u.tt.) saskaņā 

ar MK noteikumiem Nr.662  2011.g. 30. augustā. Pedagoģiskā 

kolektīva informēšana par darba aktualitātēm notiek reizi mēnesī, 

vai/un darba kartībā metodisko komisiju sēdēs. Direktore veicina 

Mācību centra darba plāna izpildi un aktuālo jautājumu risināšanu. 

Direktore analizē un izvērtē kopējos un atsevišķos Mācību centra 

sasniegumus. 

        Mācību centra direktore ir pieejama darba laikā katru darba 

dienu. Tikšanās ir iespējama iepriekš vienojoties par apmeklējuma 

laiku, kā arī ierodoties Mācību centrā. 

7.3. Iestādes sadarbība ar 

citām institūcijām 

      Mācību centrs  īsteno sadarbību ar LR Izglītības un zinātnes 

ministrijas Valsts Izglītības Satura Centru (VISC) profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā un nepieciešamās 

dokumentācijas saskaņošanā. 

  Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) notiek  

profesionālās izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas 

process. 

      Sadarbībā ar darba devējiem notiek profesionālās izglītības 

kvalitātes un prakses vietu nodrošināšana; sadarbības līgumu 

slēgšana; izglītības satura pilnveide. Darba devēji dod vērtējumu par 

kvalifikācijas prakses norisi; sniedz praktikantu raksturojumu; 

piedāvā nākošās darba vietas. 

  Darba devēji piedalās kvalifikācijas eksāmenu komisiju darbā un  

savu vērtējumu par eksāmenu norisi un eksaminējamo sagatavotību.   

       Sadarbībā ar  vispārējās vidējās izglītības iestādēm notiek 

profesionālās izglītības popularizēšana un profesionālās orientācijas 

un karjeras izaugsmes pasākumu organizēšana. 
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5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais). 

     1.Mācību satura izstrāde.  

     2.Mācību metodisko materiālu izstrāde.  

     3.Mācību intelektuālo resursu iegāde. 

     4.Papildu konsultatīvais mācību atbalsts izglītojamiem mācību priekšmetu apguvē. 

     5.Aktivitātes, lai attīstītu izglītojamo prasmes.  

     6.Praktisko mācību īstenošana ārpus izglītības iestādes. 

     7.Kvalifikācijas prakses īstenošana ārpus izglītības iestādes. 

8.Mācību centrs mērķtiecīgi strādā pie potenciālo izglītojamo apzināšanas 

        un iesaistīšanas profesionālās izglītības apguvē, tiek apmeklētas visparizglītojošās skolas un izdalīti    

        materiāli un programmas par profesionālās izglītības iegūšanu Macību centrā.  

9.Informācija par  Mācību centru tiek izplatīta, iesaistot plašas saziņas līdzekļus - presi, radio, 

internetu. 2012.gadā Mācību centrs izvietoja informāciju par iespējām apgūt profesiju avīzēs un 

internetā Iganija, Krievijā. 

 

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašvērtējuma iegūtajiem  secinājumiem) 

  Mācību centrs tālākās attīstības virzieni un uzdevumi: 

  Izglītības jomā: 

      -turpināt dažādot mācīšanas un mācīšanās metodes; 

      -veicināt izglītojamo un pedagogu sadarbību izglītības procesa kvalitātes uzlabošanā;  

      -ieviest mācību procesā Macību centrā ESF projektus,  

-noslēgt līgumus ar NVA par bezdarbnieku un darbinieku apmācību;  

      -turpināt attīstīt sadarbību ar darba devējiem, t.sk slēdzot sadarbības līgumus;  

      -turpināt popularizēt Mācību centra darbību sabiedrībā; 

      - izstrādāt, saskaņot un licencēt jaunās profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas    

 programmas kursu: kvalifikācija – pavārs;                         

      - organiēt un rīkot tematiskos seminārus “Saldie ēdieni”, “Gaļas ēdieni”  u.c.; 

      - izveidot plānu citu ES savienības valstu iedzīvotāju iesaistīšanai profesionālās izglītības    

 apgūšanai Mācību centrā; 

      -strādāt pie pedagoģiskā personāla materiālās stimulēšanas sistēmas ieviešanas, ievērojot    

 darbinieka darba kvalitātes radītājus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem; 

      -piedalīties izstādē “Skola 2013”, “Foods 2013”; 

      -piedalīties pavāru konkursā Čehijos alus festivālā 2013. gada.  

 

Mācību centra vides un materiāli tehniskās bāzes attīstībā: 

      - izveidot savu laboratoriju programmā “Ēdināšanas pakalpojumi”; 

       - mācību telpu  kosmētiskais remonts. 

    

Iestādes vadītājs                Tatjana Isajeva   

                                             ( vārds, uzvārds)                                                    (paraksts) 

                                                                

Z.V. 
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