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I.O. 1 - Vērtēšanas vadlīnijas 
 



 

Ievads 

  
 

 

 

 

Novērtēšanas procedūras pamatā ir: 

1. zināšanas, kas saistītas ar profesionālo kompetenci. Katrai zināšanu jomai ir sniegta 

vērtējumu skala. Vērtētāja uzdevums ir atzīmēt visatbilstošāko apgalvojumu izglītojamā 

apgalvojumam, sākot no izteikumiem ar skaidru un detalizētu skaidrojumu līdz 

apgalvojumiem ar dažām kļūdām vai vairāk kļūdu, līdz apgalvojumiem - nepareiziem vai 

paskaidrojumu trūkuma dēļ. 

2. 

prasmes un iemaņas, kas saistītas ar profesionālajām kompetencēm, kad jāņem vērā 

attiecīgā sociālā kompetence, paškompetence, motorika un uztvere, mentālās aktivitātes 

un mācīšanās stratēģija, komunikācija un valoda, emocijas un izturēšanās. Katrai prasmju 

un iemaņu jomai ir vērtēšanas skala, kas koncentrējas uz veikto darbību autonomijas 

līmeni: no pilnīgas autonomijas līdz atbalstam ar uzraudzības palīdzību, vai ar vadību, vai 

rezultāti ir nepietiekami un ir grūtības izpildīt uzdevumus, līdz pēdējam variantam - nespējai 

veikt uzdevumu. 

Novērtēšanas procedūras pamatā ir izglītojamo veikto darbību novērošana un 

novērtēšana. Dokumenta “Skolotāju rokasgrāmata” (IO2) dizains, izstrāde un 

nodrošināšana sniedz pārskatu par katrā mācību vienībā izmantotajām metodēm un 

instrumentiem. Balstoties uz tādām metodēm kā ķēdēšana, modelēšana, pamudināšana 

un tādiem instrumentiem kā vizuālie balsti, aktivitāšu plānotāji, kas izmantoti apmācības 

laikā, skolotājs var novērtēt ne tikai izglītojamo iegūtās / izskaidrotās zināšanas, bet arī 

novērtēt prasmju un iemaņu līmeni, kad jāveic konkrētie uzdevumi. 

Zemāk esošajā tabulā ir parādīta zināšanu un prasmju / spēju novērtēšanas skala šādām 

nozarēm: ēdienu gatavošanas nozare, restorānu pakalpojumi, viesnīcu pakalpojumi ar 

dažādu darba zonu sadalījumu, piem., strādā virtuvē vai strādā virtuves noliktavā. 

Pasniedzēja / vērtētāja uzdevums ir atzīmēt vienu izvēlēto variantu konkrētajai mācību 

vienībai zināšanām un prasmēm / spējām, pamatojoties uz novērtējumu. 

 
Pēdējā tabula “Kompetences novērtējuma kopsavilkums un pilnveidošanas rīcības plāns” 

dod iespēju aprakstīt un apkopot veiktos novērojumus un novērtējumu. Tabulas otrā daļa 

ļauj aprakstīt pašreizējās kompetences, kas attiecas uz profesiju un SN izglītojamajiem, un 

izveidot pilnveidošanas plānu ar kompetenču aktivitātēm. 



 

  
 

ĒDIENU GATAVOŠANAS JOMA 
 

Mācību 

vienības 

nosaukums 

Mācību 

sasniegumi 

Zināšanas Zināšanas: 

Izglītojamais spēj 

izskaidrot procedūras, 

darba soļus vai 

saistīto saturu (tiek 

vērtētas zināšanas 

saistībā ar 

profesionālo 

kompetenci) 

Prasmes/iemaņas Prasmes/iemaņas: 

Izglītojamais spēj 

veikt 

uzdevumus/darbības 

Līmenis 

1) DARBS VIRTUVĒ Spēj veikt 

sagatavošanas 

uzdevumus un 

pielietot 

gatavošanas 

metodes, 

gatavojot, 

gatavojot un 

pasniedzot 

vienkāršus 

ēdienus atbilstoši 

receptēm. 

Zināšanas par 

dažādiem izejvielu 

veidiem un to 

mērķi 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

Spēja diferencēt 

izejvielas pēc 

sensoriskiem un 

uzturvērtības – 

psiholoģiskiem 

kritērijiem un 

izvēlēties tās 

saistībā ar 

paredzēto mērķi 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

E 

3 



 

    

opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

   

onav sniegts 

paskaidrojums vai 
tas ir nepareizs 

Pārzina 

sagatavošanas 

procedūras un 

gatavošanas 

metodes. 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

Spēj sagatavot 

vienkāršus ēdienus 

pēc receptēm un 

uzraudzībā. 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

M 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 
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   opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

   

nav sniegts 

paskaidrojums vai tas 

ir nepareizs 

Zina darba norises, 

strādājot ar 

aprīkojumu. 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

Spēj strādāt ar 

virtuves ierīcēm 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

M 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

  

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

  

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
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   veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

   

o nav sniegts 

paskaidrojums vai tas 

ir nepareizs 

Izprot, kā darbojas 

vienkārši ēdiena 

gatavošanas 

uzdevumi, un 

apzinās apstākļus, 

kas nepieciešami 

produktu 

konservēšanai 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

 

opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

Spēj pabeigt un 

iepazīstināt ar 

vienkāršiem 

ēdiena 

gatavošanas 

uzdevumiem 

saskaņā ar 

izstrādājumu 

definīciju un 

protokoliem, kas 

izveidoti to 

saglabāšanai 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 
grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

D 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 
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   daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

   

onav sniegts 

paskaidrojums vai 
tas ir nepareizs 

Spēj plānot un 

organizēt 

virtuves darbu 

Apzinās darba 

procedūras virtuvē 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

Spēj strādāt 

pavāra uzraudzībā 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

E 

  
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

  

  
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

  

  
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 
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   pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

   

onav sniegts 

paskaidrojums vai 
tas ir nepareizs 

Zināšanas par 

pamatattiecībām 

un komunikācijas 

paņēmieniem 

darba kontekstā 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

 

opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

Spēja identificēt 

un lietot 

komunikācijas 

pamatveidlapas 

darba kontekstā. 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

E 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

  

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 
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   vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts 

paskaidrojums vai 
tas ir nepareizs 

   

Apzinās tīrīšanas un 

dezinfekcijas 

procesus 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

 

opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

 

opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

Var tīrīt un 

dezinficēt 

darbarīkus, 

iekārtas un 

iekārtas, kas 

novērtē to ietekmi 

uz produktu 

higiēnisko un 

sanitāro kvalitāti 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

E 
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onav sniegts 

paskaidrojums vai 
tas ir nepareizs 

   

Apzinās tīras darba 

vietas priekšrocības 

un zina, ko var 

iepriekš sagatavot 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

Spēj sakārtot 

darba vietu, 

sagatavot 

nepieciešamos 

resursus un 

mazgāšanas 

materiālus, 

piederumus, 

instrumentus un 

aprīkojumu, lai 

nodrošinātu to 

izmantošanu 

optimālos 

higiēniskos un 

sanitāros apstākļos 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 
grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

M 

 opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 
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   onav sniegts 

paskaidrojums vai 
tas ir nepareizs 

   

Pārzina nelaimes 

gadījumu 

novēršanas un 

drošības 

noteikumus 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

 

opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts 

Spēj organizēt 

savu darba vietu 

saskaņā ar 

drošības 

noteikumiem un 

prot piemērot 

darba un 

personīgās 

higiēnas 

noteikumus 

izejvielu 

pirmapstrādei 

uzraudzībā ar 

zināmu autonomiju 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

M 
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   paskaidrojums vai 

tas ir nepareizs 

   

Saprot vides 

aizsardzības 

svarīgumu 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

 

opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts 

paskaidrojums vai 
tas ir nepareizs 

Spēj rīkoties 

ilgtspējīgi, 

gatavojot ēdienus 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

D 
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2) DARBS VIRTUVES 

NOLIKTAVĀ 

Spēj pārbaudīt 

kravas pēc 

svara, 

daudzuma un 

redzamiem 

bojājumiem un 

kontrolēt 

pasūtījumus un 

piegādes 

pavadzīmes, kā 

arī izprot 

kontroles 

nepieciešamību 

Zina produktu un 

pusfabrikātu 

pārdošanas un 

uzglabāšanas 

nosacījumus, 

ņemot vērā preču 

noliktavas prasības 

un nosacījumus 

(pārtikas produktu 

etiķetes, 

glabāšanas laiks, 

vispirms pirmais 

ārā) 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

Spēj pārbaudīt 

preces atbilstoši 

svaram, 

daudzumam, 

glabāšanas 

ilgumam un 

redzamiem 

bojājumiem, kā arī 

kontrolē piegādes 

pavadzīmes 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

M 

   
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

  

   
onav sniegts 

paskaidrojums vai 
tas ir nepareizs 
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  Izprot krājumu 

kontroles 

nepieciešamību, 

ņemot vērā svaru, 

daudzumu, 

kvalitāti, 

glabāšanas laiku 

un pārtikas 

marķējumu. 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

 

opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts 

paskaidrojums vai 
tas ir nepareizs 

Spēj regulāri un 

piemērotā veidā 

kontrolēt krājumus 

uzraudzībā, ņemot 

vērā svaru, 

daudzumu, 

kvalitāti un 

glabāšanas laiku 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

M 
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  Izprot, kāpēc 

nepieciešams 

kārtot un glabāt 

dokumentus 

sakārtotā veidā 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

 

opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts 

paskaidrojums vai 
tas ir nepareizs 

Spēj atbildīgi 

rīkoties ar 

dokumentiem un 

organizēt 

dokumentu 

glabāšanu 

saskaņā ar 

specifikāciju un 

uzraudzību 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 
onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

D 
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  Apzinās datu 

aizsardzības 

noteikumus 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

Spēj piemērot 

datu aizsardzības 

regulu, piemēram, 

nepublicē, 

ļaunprātīgi 

neizmanto 

personas datus 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

D 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

  

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

  

 
onav sniegts 

paskaidrojums vai 
tas ir nepareizs 
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 Zina, kā 

jāuzglabā 

produkti un spēj 

to darīt pareizi 

Zina kulinārijas 

iestāžu noliktavas 

galvenos 

uzdevumus un 

aprakstīt 

darbplūsmas 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

Spēj pasūtīt un 

uzglabāt preces, 

pamatojoties uz 

glabāšanas 

prasībām (vispirms 

ievietot- izņemt 

ārā, svars, apjoms, 

naudas vērtība), 

arī uzraudzībā. 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

E 

  
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

  

  
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

  

  
onav sniegts 

paskaidrojums vai 
tas ir nepareizs 
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  Pārdošanas līgumu 

satura zināšana un 

radušos problēmu 

apzināšana. 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

Spēja noslēgt 

vienkāršus 

pārdošanas 

līgumus un reaģēt 

uz problēmām 

uzņēmējdarbībai 

draudzīgā veidā, 

ar uzraudzību 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

M 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

  

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

  

 
onav sniegts 

paskaidrojums vai 
tas ir nepareizs 

  

Zina par sakaru o skaidrojums, kas Spēj izmantot opatstāvīgi M 
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  līdzekļiem, kas tiek 

izmantoti noliktavā 

sniegts ar detaļām 

un piemēriem, ja tas 

ir svarīgi 

komunikācijas 

mēdijus 

 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 
veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / 

vai darba vadītāja 

atbalstu 

 

 
opaskaidrojums 

sniegts vispārīgā 

veidā, bet ar 

daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

 

 
onav sniegts 

paskaidrojums vai 
tas ir nepareizs 

 

  Spēj atbilstošā 

veidā reaģēt uz 

problēmām ar 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

D 
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    pārdošanas 

līgumiem 

 

oar palīdzību 

 

 
oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 
onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

 

20 

  

 



 

  
 

Kompetenču novērtējuma kopsavilkums un rīcības plāns 

Ēdienu gatavošanas joma 
 

Mācību vienības 

nosaukums 

Mācību sasniegumu jomas Aktuālā situācija 

 
1 

Darbs virtuvē 

Mācību sasniegumi 

Prot veikt sagatavošanās darbus un 

pielietot ēdiena gatavošanas 

metodes, gatavojot, vārot un 

pasniedzot vienkāršus ēdienus pēc 

receptēm. 

 
Zināšanu un prasmju / spēju novērtējuma kopsavilkums. Kopsavilkums ir saistīts 

ar vienības, kas strādā virtuvē, specifiskajiem mācību rezultātiem. Tajā tika 

apkopoti novērtējuma rezultāti (zināšanu, prasmju un iemaņu novērtēšanas 

vingrinājums, pamatojoties uz apmācības aktivitātēm). 

Spēj plānot un organizet darbu 

virtuvē 

 
2 

Darbs virtuves noliktavā 

Prot pārbaudīt preces attiecībā uz 

svaru, daudzumu un redzamajiem 

bojājumiem un kontrolēt pasūtījumus 

un piegādes pavadzīmes, kā arī 

izprot krājumu līmeņa kontroles 

nepieciešamību. 

 

zina, kā uzglabāt preces, un prot 

pareizi uzglabāt preces 
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Zemāk esošajā tabulā ir apkopotas ne tikai kompetences, kas saistītas ar profesiju, bet arī piedāvāta iespēja aprakstīt citas atbilstošas kompetences 

SN izglītojamajiem un to, kā tās uzlabot vai tālāk attīstīt. 

Kompetences Mērķi un rīcības plāni (apmācība darba vietā, pašattīstības pasākumi, 

klases apmācība, tiešsaistes apmācība, pasākumi utt.) šādās jomās: 

Mērķa dati 

Professionālā kompetence:   

Sociālā kompetence (konfliktu menedžments, 

emocionalitāte): 

  

 
Paškompetence (pašnovērtējums, motivācija, 

koncentrēšanās): 

  

Motorika un percepcija:   

Mentālā aktivitāte un mācīšanās stratēģija:   

Komunikācija un valoda   

Emocijas un sociālā uzvedība:   
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RESTORĀNU PAKALPOJUMI 
 

Mācību 

vienības 

nosaukums 

Mācību sasniegumi Zināšanas Zināšanas: 

Izglītojamais spēj izskaidrot 

procedūras, darba soļus vai 

saistīto saturu (tiek vērtētas 

zināšanas saistībā ar 

profesionālo kompetenci) 

Prasmes/iemaņas Prasmes/iemaņas: 

Izglītojamais spēj veikt 

uzdevumus/darbības 

Līmenis 

 

1 – ĒDIENU UN 

DZĒRIENU 

SERVĒŠANA UN 

REKOMENDĒŠANA 

Prot veikt 

sagatavošanās 

darbus un pielietot 

ēdiena un dzērienu 

pasniegšanas 

paņēmienus / 

veidus restorānā un 
bufetē 

Zina svarīgāko 

darba 

aprīkojumu, 

ēdiena un 

dzērienu 

pasniegšanas 

veidus un 

metodes 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

Prot pasniegt 

vienkāršus ēdienus 

saskaņā ar 

receptēm 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

E 

   opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

  

   
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

  

Prot sagatavot 

aprīkojumu, 

opatstāvīgi 
E 



 

    
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

instrumentus un 

sadzīves priekšmetus 

no restorāna un 

bāra zonas, atpazīt 

un saistīt to pamata 

pielietojumu un / vai 

darbību kontrolētā 

un uzraudzībā 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

 

Zina par 

dažādiem 

dzērienu 

veidiem 

(infūzijas 

dzērieni un 

jaukti dzērieni) 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

Prot pagatavot 

infūzijas dzērienus un 

vienkāršus jauktus 

dzērienus 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

E 
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onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

   

Zina, kā uzklāt 

un dekorēt 

galdu 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

Prot sagatavot 

galdautus un ar 

zināmu autonomiju 

dekorēt galdus 

uzraudzībā 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

M 

Izpratne par 

dažādiem 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

Prot pareizi un 

atbilstoši piemērot 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

M 

 

25 

  

 



 

  ēdiena un 

dzērienu 

pasniegšanas / 

pasniegšanas 

paņēmieniem 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

dažādus pārtikas un 

dzērienu 

pasniegšanas veidus 

 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

 

Zina dažādas 

dzērienu 

pasniegšanas 

temperatūras 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

Spēj kontrolēt 

atšķirīgo dzērienu 

pasniegšanas 

temperatūru 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

M 
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   dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

 onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

 

 

 

 

 

 
 
Prot plānot un 

organizēt darbu 

restorānā un bufetē 

 
Apraksta 

plānotos 

uzdevumus 

restorānā un 

bufetē 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

 
Spēj veikt plānotos 

pasākumus 

restorānā un 

sagatavot vai 

papildināt bufeti 

saskaņā ar 

saņemtajām 

instrukcijām un 

vadlīnijām 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 
grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

D 

  
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 
daudzām kļūdām pat ar 
darba vadītāja atbalstu 
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onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

   

 
Apzinās, kas 

pieder 

operācijām 

pēc 

apkalpošanas 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

Spēj veikt 

pēcpakalpojumus, 

identificēt un 

pielietot 

pamatprocedūras 

un paņēmienus pēc 

dažāda veida 

pakalpojumu 

izpildes uzraudzībā 

ar zināmu 

autonomiju 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

D 

Izpratne par to, 

cik svarīgi ir 

atbildīgi un 

atbilstoši veikt 

darbu 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

 
Prot plānot un 

novērtēt savu 

darbu, uzņemties 

atbildību par saviem 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

D 
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   pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

uzdevumiem oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

  

onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 
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Mācību 

vienības 

nosaukums 

Mācību 

sasniegumi 

Zināšanas Zināšanas: 

Izglītojamais spēj izskaidrot 

procedūras, darba soļus vai 

saistīto saturu (tiek vērtētas 

zināšanas saistībā ar 

profesionālo kompetenci) 

Prasmes/iemaņas Prasmes/iemaņas: 

Izglītojamais spēj 

veikt 

uzdevumus/darbības 

Līmeni 

s 

 

 

 
2 – ĒDIENU 

PASNIEGŠANA UN 

ĒDIENU UN 

DZĒRIENU 

IETEIKŠANA 

Prot plānot un 

organizēt darbu 

restorānā un 

bufetē 

Zināšanas, kā 

plānot un 

novērtēt savu 

darbu, zināt 

savus 

pienākumus, 

strādājot 

komandā 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts paskaidrojums 

Prot plānot uzdevumus 

un aktivitātes un 

novērtēt savu darbu, 

strādājot komandā 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

D 



 

   vai tas ir nepareizs    

Zina par 

restorāna 

tiesisko 

regulējumu 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

Prot ievērot restorāna 

normatīvos aktus 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 
darbus/pienākumus 

D 

Prot veikt 

vienkāršu 

Zina 

personāla 

funkcijas: 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

Spēj vadīt uz viesiem 

orientētas sarunas un 

pieņemt sūdzības un 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

M 
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 pārdošanu un 

spēj uzrādīt 

vienkāršus 

ēdienu un 

dzērienu 

piedāvājumus. 

personīgais 

izskats un 

izturēšanās, 

sarunas ar 

viesiem, 

ēdienu / 

dzērienu 

pasniegšana 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

pārsūtīt tās vadītājam  

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 
onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

 

  
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

  

  
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 
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Ir ar 

produktiem 

saistītas 

zināšanas 

(piemēram, 

par 

dzērieniem) 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

Spēj vadīt vienkāršas 

pārdošanas sarunas, 

kuru pamatā ir dzērienu 

ēdienkarte, vienlaikus 

ņemot vērā sensoros un 

ar sastāvdaļām saistītos 

aspektus 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

M 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

  

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

  

 
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

  

Zina dažādas 

norēķinu 

metodes un 

viesu rēķinu 

sastādīšanu. 

Izpratne par 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 
pašā laikā iekļaujot 

Spēj tikt galā ar 

dažādām maksāšanas 

metodēm un vienkāršu 

rēķinu aprēķināšanu un 

ar zināmu autonomiju 

uzraudzībā izrakstīt 
pareizi aprēķinātus 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

oar neefektīviem 

D 
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  materiālu 

aprēķiniem un 

vienkārša 

cenu 

noteikšana 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

rēķinus rezultātiem un 

ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

  

 
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

  

Ir 

pamatzināšan 

as par 

piedāvātajie 

m 

produktiem, 

īpaši attiecībā 

uz uzturu un 

maņu 

aspektiem 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

Spēj izvēlēties pārtiku un 

dzērienus, pamatojoties 

uz uzturvērtības un maņu 

aspektiem, atbilstoši 

specifikācijām un 

uzraudzībā ar zināmu 

autonomiju 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 
onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

D 

 

34 

  

 



 

   opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

   

onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

Pārzina 

komunikācijas 

un 

pašprezentācijas 

veidus un prot 

tos izmantot 

mijiedarbībā ar 

komandu un 

viesiem, 

pārdodot 

Zinot, kā sevi 

parādīt, 

strādājot ar 

viesiem vai 

kolēģiem 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

Prot pielietot sevis 

prezentēšanas prasmes 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

E 

  
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

  

  
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 
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  Zina, kā 

rīkoties un 

sarunāties ar 

klientiem, 

vienlaikus 

ņemot vērā 

komunikācijas 

noteikumus 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

Prot vadīt vienkāršas 

pārdošanas sarunas un 

piemērot komunikācijas 

noteikumus 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

E 

Zināšanas par 

dažādiem 

mijiedarbības 

veidiem 

komandā un 

citu kultūru 

kontekstā 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 
pašā laikā iekļaujot 

Prot strādāt komandā un 

apzināties ieguvumus no 

darba komandā 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

oar neefektīviem 

M 
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   būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

 rezultātiem un 

ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

 

onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

 

Zina 

komunikācijas 

noteikumus, 

iesakot un 

pārdodot 

(piemēram, 

attiecībā uz 

dzērieniem) 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

Spēj izmantot 

svešvalodas terminus, 

pārdodot pārtiku 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

D 

 opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

  

 
opaskaidrojums sniegts 
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   vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

Spēj uztvert un paziņot 

iespējamos klientu 

ierosinājumus un 

pretenzijas savā 

atbildības jomā, 

ievērojot noteiktos 

noteikumus 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 
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Mācību 

vienības 

nosaukums 

Mācību 

sasniegumi 

Zināšanas Zināšanas: 

Izglītojamais spēj izskaidrot 

procedūras, darba soļus vai 

saistīto saturu (tiek vērtētas 

zināšanas saistībā ar 

profesionālo kompetenci) 

Prasmes/iemaņas Prasmes/iemaņas: 

Izglītojamais spēj 

veikt 

uzdevumus/darbības 

Līmenis 

2 – DARBS 

RESTORĀNA 

NOLIKTAVĀ 

Prot pārbaudīt 

preces attiecībā 

uz svaru, 

daudzumu un 

redzamajiem 

bojājumiem, kā 

arī kontrolēt 

pasūtījumus un 

piegādes 

pavadzīmes, kā 

arī izprast 

krājumu līmeņa 

kontroles 

nepieciešamību 

Pārzina 

produktu un 

pusfabrikātu 

pārdošanas un 

uzglabāšanas 

noteikumus, 

ņemot vērā ar 

pasākumiem 

saistītos un 

sezonālos 

produktus 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

Spēj pārbaudīt preces, 

ieskaitot ar pasākumiem 

saistītos un sezonas 

produktus, pēc svara, 

daudzuma un 

redzamiem bojājumiem, 

kā arī kontrolēt piegādes 

pavadzīmes 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

M 

   
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 
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Izpratne par 

krājumu 

kontroles 

nepieciešamību 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

Spēj regulāri un 

piemērotā veidā 

kontrolēt krājumus, 

uzraudzībā 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

M 

Izpratne, kāpēc 

ir nepieciešams 

rīkoties ar 

dokumentiem 

un tos glabāt 

organizētā 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 
pašā laikā iekļaujot 

Prot atbildīgi rīkoties ar 

dokumentiem un 

organizēt to glabāšanu 

atbilstoši specifikācijai un 

uzraudzībai 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

oar neefektīviem 

D 
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  veidā būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

 rezultātiem un 

ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

 

 
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

 

Being aware of 

data protection 

regulations 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

Prot piemērot datu 

aizsardzības regulu, 

piem. nepublicē, 

ļaunprātīgi vai 

ļaunprātīgi izmanto 

personas datus 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

D 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 
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   opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

   

onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

 

 

 
Zina, kā 

uzglabāt 

preces, un prot 

tās pareizi 

uzglabāt 

Zina galvenos 

uzglabāšanas 

uzdevumus 

restorānos un 

bufetes 

noformējumu, 

kā arī apraksta 

darbplūsmas 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

spēj pasūtīt un uzglabāt 

preces restorānam un 

bufetei, pamatojoties uz 

recepti un uzraudzībā 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

E 

  opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

  

  
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

  

  
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 
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Pārzina 

pārdošanas 

līgumu pamata 

saturu un 

atpazīst radušās 

problēmas 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 

pašā laikā iekļaujot 

būtiskākos aspektus 

Spēj slēgt vienkāršus 

pārdošanas līgumus un 

reaģēt uz radušajām 

problēmām biznesam 

draudzīgā veidā, 

uzraudzībā 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

M 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

  

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

  

 
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

  

Zina par 

glabāšanā 

izmantotajiem 

sakaru 

līdzekļiem 

o skaidrojums, kas sniegts ar 

detaļām un piemēriem, ja 
tas ir svarīgi 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet tajā 
pašā laikā iekļaujot 

Prot izmantot 

komunikācijas līdzekļus 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

oar neefektīviem 

M 
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   būtiskākos aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

dažām kļūdām un / vai 

darba vadītāja atbalstu 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet ar 

daudzām kļūdām pat ar 

darba vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts paskaidrojums 

vai tas ir nepareizs 

 rezultātiem un 

ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

 

 
prot piemērotā veidā 

reaģēt uz problēmām ar 

pārdošanas līgumiem 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

D 
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Kompetenču novērtējuma kopsavilkums un rīcības plāns 

RESTORĀNU PAKALPOJUMI 
 

Mācību vienības 

nosaukums 

Mācību sasniegumu jomas Aktuālā situācija 

1 Mācību rezultāts  

PĀRTIKAS UN DZĒRIENU 

PASNIEGŠANA UN 

REKOMENDĒŠANA 

Prot veikt sagatavošanās darbus un 

pielietot ēdiena un dzērienu 

pasniegšanas paņēmienus / veidus 

restorānā un bufetē 

Zināšanu un prasmju / spēju novērtējuma kopsavilkums. Kopsavilkums ir saistīts 

ar vienības, kas strādā virtuvē, specifiskajiem mācību rezultātiem. Tajā tika 

apkopoti novērtējuma rezultāti (zināšanu, prasmju un iemaņu novērtēšanas 

vingrinājums, pamatojoties uz apmācības aktivitātēm). 

 Prot plānot un organizēt darbu 

restorānā un bufetē 

 

 Prot veikt vienkāršu pārdošanu un / 

vai viņš spēj uzrādīt vienkāršus ēdienu 

un dzērienu piedāvājumus 

 

 Pārzina komunikācijas un 

pašprezentācijas veidus un prot tos 

izmantot mijiedarbībā ar komandu 

 

 un viesiem, pārdodot  



 

2 – DARBS RESTORĀNA 

NOLIKTAVĀ 

Prot pārbaudīt preces attiecībā uz svaru, 

daudzumu un redzamajiem bojājumiem, 

kā arī kontrolēt pasūtījumus un piegādes 

pavadzīmes, kā arī izprast krājumu 

līmeņa kontroles nepieciešamību 

 

Zina, kā uzglabāt preces, un prot tās 

pareizi uzglabāt 

Zemāk esošajā tabulā ir apkopotas ne tikai kompetences, kas saistītas ar profesiju, bet arī piedāvāta iespēja aprakstīt citas atbilstošas kompetences SN 

izglītojamajiem un to, kā tās uzlabot vai tālāk attīstīt. 

Kompetences Mērķi un rīcības plāni (apmācība darba vietā, pašattīstības pasākumi, 

klases apmācība, tiešsaistes apmācība, pasākumi utt.) šādās jomās: 

Mērķa dati 

Professionālā kompetence:   

Sociālā kompetence (konfliktu menedžments, 

emocionalitāte): 

  

Paškompetence (pašnovērtējums, motivācija, 

koncentrēšanās): 

  

Motorika un percepcija:   

Mentālā aktivitāte un mācīšanās stratēģija:   

Komunikācija un valoda   

Emotions and social behaviours:   
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VIESNĪCU PAKALPOJUMI 
 

Mācību 

vienības 

nosaukums 

Mācību sasniegumi Zināšanas Zināšanas: 

Izglītojamais spēj 

izskaidrot procedūras, 

darba soļus vai saistīto 

saturu (tiek vērtētas 

zināšanas saistībā ar 

profesionālo 

kompetenci) 

Prasmes/iemaņas Prasmes/iemaņas: 

Izglītojamais spēj veikt 

uzdevumus/darbības 

Līmenis 

 

 

 

1 - 

DARBS 

MĀJSAIMNIECĪBĀ 

 

 

 

 
Apzinās mājturības 

pakalpojuma nozīmi 

viesu labklājībai un 

organizācijas 

panākumiem un spēj 

attiecīgi rīkoties 

Apzinās 

pakalpojumu 

kvalitātes nozīmi 

viesu apmierinātībā 

un iestādes 

panākumos 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

Spēj rīkoties 

saskaņā ar 

ekonomiskā 

dienesta aspektu, 

uzraudzībā 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

E 

   
opaskaidrojums sniegts 
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   vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 

pat ar darba vadītāja 

atbalstu 

   

onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 

Izprot vides 

aizsardzības nozīmi 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

Spēj selektīvi 

savākt atkritumus 

vai atkritumus 

higiēnas un 

drošības 

apstākļos, 

saglabājot un 

aizsargājot vidi, 

un parasti rīkojas 

ilgtspējīgi 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

E 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

  

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 
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   pat ar darba vadītāja 

atbalstu 

   

onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 

Ir zināšanas par 

negadījumu 

novēršanas 

pasākumiem un 

drošības 

noteikumiem 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

Spēj uzņemties un 

ievērot riska 

novēršanas un 

darba drošības 

pasākumus, 

veicot darba 

aktivitātes, un ar 

zināmu 

autonomiju 

izvairīties no 

ievainojumiem 

vai ar darbu 

saistītām 

katastrofām 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

M 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 

pat ar darba vadītāja 
atbalstu 
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onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 

   

Zina attiecīgos 

tiesiskos noteikumus 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 

pat ar darba vadītāja 

atbalstu 

 
onav sniegts 

Spēj ievērot 

likumdošanas 

normas, kas 

regulē mājturības 

pakalpojumus 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

M 
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   paskaidrojums vai tas 

ir nepareizs 

   

 Uz materiāliem 

balstītas zināšanas 

un ar darbu saistīto 

īpašo terminu 

pārzināšana 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

Prot vajadzības 

gadījumā lietot 

tehniskos terminus 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

E 

Prot plānot racionālas 

darba plūsmas, iztīrot, 

uzturot un dekorējot 

viesu istabas, kā arī 

kontrolējot tās pēc 

noteiktiem kritērijiem 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

  

  opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 

pat ar darba vadītāja 

atbalstu 

  

  
onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 
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Zina dažādu 

tīrīšanas un 

kopšanas līdzekļu 

kritērijus un to, kā 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

Prot izvēlēties 

tīrīšanas līdzekļus 

un kopšanas 

līdzekļus atbilstoši 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

E 

izvēlēties piemērotus 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

ekonomiskajiem 

un ekoloģiskajiem 

kritērijiem un prot 

salīdzināt 

izmaksas 

 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

  

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 

pat ar darba vadītāja 

atbalstu 

  

 
onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 

  

Apzinās racionālas 

darba plūsmas telpu 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 
Prot plānot 

racionālu darba 

opatstāvīgi M 
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  tīrīšanai, uzturēšanai 

un dekorēšanai 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

plūsmu, tīrījot, 

uzturot un 

dekorējot viesu 

numurus atbilstoši 

specifikācijām un 

uzraudzībā 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 

pat ar darba vadītāja 

atbalstu 

 

 
onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 

 

Izvēloties materiālus, 

ņem vērā sastāvu 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

Prot atlasīt un 

savākt 

 
M 

un uzglabāšanu tekstilmateriālus 

un izstrādājumus 
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opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

tīrīšanai, kā arī 

sakārtot apģērbu 

un mājas veļu 

atbilstoši 

kompozīcijas 

etiķetēm un 

saglabāšanas 

režīmam 

  

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 

pat ar darba vadītāja 

atbalstu 

 

onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 

 

Apzinās kvalitātes 

standartus un 

vispārēju pieejamību 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

Spēj ievērot 

kvalitātes, 

universālās 

pieejamības un 

dizaina 

standartus visā, 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

D 
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   vispārīgā veidā, bet 

tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

kas ietekmē 

profesionālo 

darbību 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

 
onespēj veikt 

darbus/pienākumus 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 

pat ar darba vadītāja 

atbalstu 

  

onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 
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56 

  

 

 

Mācību 

vienības 

nosaukums 

Mācību sasniegumi Zināšanas Zināšanas: 

Izglītojamais spēj 

izskaidrot procedūras, 

darba soļus vai saistīto 

saturu (tiek vērtētas 

zināšanas saistībā ar 

profesionālo 

kompetenci) 

Prasmes/iemaņas Prasmes/iemaņas: 

Izglītojamais spēj 

veikt 

uzdevumus/darbības 

Līmenis 

 

 

 

 

 
 

1 - 

DARBS 

MĀJSAIMNIECĪBAS 

PAKALPOJUMĀ 

 

 

 

 

 

 
Zina komunikācijas 

veidus un prot tos 

pielietot mijiedarbībā 

ar klientiem 

Zināšanas par 

komunikācijas 

veidiem dažādos 

sociālos vai 

profesionālos 

kontekstos un 

dažādos veidos, 

kanālos 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

 
Spēj sniegt viesiem 

vienkāršu 

informāciju un 

nodot tālāk viesu 

pieprasījumus 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumu 

s 

E 

   
opaskaidrojums sniegts 

  



 

   vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 

   

Pamatnoteikumu 

ināšanas, lai 

sazinātos parastajās 

darba situācijās 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar daudzām kļūdām 

Prot attiecībās ar 

klientiem izmantot 

pieklājības 

noteikumus, ņemot 

vērā arī uzņēmuma 

vai darba vietas 

korporatīvo tēlu 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumu 

s 

E 

prot skaidri un 

precīzi komunicēt 

dažādos sociālos 

vai profesionālos 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

M 
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   pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 

kontekstos un 

dažādos veidos, 

kanālos 

oar palīdzību 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

  
onespēj veikt 

darbus/pienākumu 

s 

Pārzina pieklājības 

noteikumus 

attiecībās ar 

klientiem, zina 

komunikāciju 

dažādos sociālos 

kontekstos un 

profesionāli 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

Prot ievērot klientu, 

izrādot interesi un 

rūpes, lai 

apmierinoši 

apmierinātu klientu 

vajadzības 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumu 

s 

M 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

  

 
opaskaidrojums sniegts 
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   vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

   

onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 

 
Pamatzināšanas 

svešvalodā, lai 

sazinātos parastās 

darba situācijās 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

 
Prot komunicēt 

parastās darba 

situācijās, viņam / 

viņai ir 

pamatiemaņas 

svešvalodā 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumu 

s 

D 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

  

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar daudzām kļūdām 
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   pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 

   

2 - 

DARBS 

TIRDZNIECĪBAS 

PĀRVALDĪBĀ 

Spēj veikt vienkāršus 

uzdevumus, kas saistīti 

ar inventarizāciju, 

preču pasūtīšanu un 

darījumiem 

Pārzina preču 

vadības mērķus un 

uzdevumus 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

Prot izpildīt 

vienkāršu uzskaiti 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumu 

s 

E 

   
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

  

   
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 
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onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 

   

Izprot un saprot 

savus nodomus un 

citu vajadzības 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts 

Prot izprast un 

veidot 

komunikācijas 

situācijas darba 

vietā 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumu 

s 

E 
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   paskaidrojums vai tas 

ir nepareizs 

   

Zina, kur un kuras 

preces jāpasūta 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

 
onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 

Spēj veikt 

inventarizāciju un 

pasūtīt preces un, 

ja nepieciešams, 

uzraudzībā esošos 

piedāvājumus 

salīdzināt ar zināmu 

autonomiju. 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumu 

s 

M 
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Ir pamatzināšanas 

par juridiskiem 

darījumiem un 

iespējamām 

problēmām 

pārdošanas līgumos 

un to sekām 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

 

onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 

Spēj rīkoties 

atbildīgi, ar 

supervizora 

atbalstu, ja rodas 

problēmas ar 

pārdošanas 

līgumiem 

opatstāvīgi 

ouzraudzībā 

oar palīdzību 

 

oar neefektīviem 

rezultātiem un 
ievērojamām 

grūtībām 

 

onespēj veikt 

darbus/pienākumu 

s 

D 
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Pārzina maksājumu 

darījumu pamatus 

un izprot 

elektroniskās datu 

apstrādes pamatus 

o skaidrojums, kas 

sniegts ar detaļām un 

piemēriem, ja tas ir 

svarīgi 

 

opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
tajā pašā laikā 

iekļaujot būtiskākos 

aspektus 

Prot saprast 

vienkāršus 

maksājuma 

darījumus un 

pielietot datu 

apstrādi 

 
D 

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 
ar dažām kļūdām un 

/ vai darba vadītāja 

atbalstu 

  

 
opaskaidrojums sniegts 

vispārīgā veidā, bet 

ar daudzām kļūdām 

pat ar darba 

vadītāja atbalstu 

  

 
onav sniegts 

paskaidrojums vai tas 
ir nepareizs 
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Kompetenču novērtējuma kopsavilkums un rīcības plans 

Viesnīcu pakalpojumi 
 

Mācību vienības 

nosaukums 

Mācību sasniegumu jomas Aktuālā situācija 

1 DARBS MĀJSAIMNIECĪBAS 

PAKALPOJUMOS 

Mācību sasniegums: 

Apzinās mājturības pakalpojuma 

nozīmi viesu labklājībai un 

organizācijas panākumiem un spēj 

attiecīgi rīkoties 

Zināšanu un prasmju / spēju novērtējuma kopsavilkums. Kopsavilkums ir saistīts 

ar vienības, kas strādā virtuvē, specifiskajiem mācību rezultātiem. Tajā tika 

apkopoti novērtējuma rezultāti (zināšanu, prasmju un iemaņu novērtēšanas 

vingrinājums, pamatojoties uz apmācības aktivitātēm). 

Prot plānot racionālas darba 

plūsmas, iztīrot, uzturot un dekorējot 

viesu istabas, kā arī kontrolējot tās 

pēc noteiktiem kritērijiem 

zina komunikācijas veidus un prot tos 

pielietot mijiedarbībā ar klientiem 

2 - DARBS TIRDZNIECĪBAS 

PĀRVALDĪBĀ 

Spēj veikt vienkāršus uzdevumus, kas 

saistīti ar inventarizāciju, preču 

pasūtīšanu un darījumiem 

 



 

 
Zemāk esošajā tabulā ir apkopotas ne tikai kompetences, kas saistītas ar profesiju, bet arī piedāvāta iespēja aprakstīt citas atbilstošas kompetences 

SN izglītojamajiem un to, kā tās uzlabot vai tālāk attīstīt. 

Kompetences Mērķi un rīcības plāni (apmācība darba vietā, pašattīstības pasākumi, 

klases apmācība, tiešsaistes apmācība, pasākumi utt.) šādās jomās: 

Mērķa dati 

Professionālā kompetence:   

Sociālā kompetence (konfliktu menedžments, 

emocionalitāte): 

  

 
Paškompetence (pašnovērtējums, motivācija, 

koncentrēšanās): 

  

Motorika un percepcija:   

Mentālā aktivitāte un mācīšanās stratēģija:   

Komunikācija un valoda   

Emocijas un sociālā uzvedība:   
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Izteiktie viedokļi ir tikai autora viedokļi, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu. 

 


