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Starptautiskā pavāru palīgu konkursa „Protu, varu, daru” 
 

NOLIKUMS 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisināsies Starptautiskais pavāru palīgu  

konkurss „Protu, varu, daru” (turpmāk – konkurss). 

2. Paziņojums par konkursu tiek publicēts portālos www.e-skola.lv, 

www.r5sips@riga.lv un nosūtīts izglītības iestādēm uz e pastu. 

3. Konkurss norisināsies 2017.gada 2. novembrī. plkst. 11:00 Rīgas 

5.internātpamatskolā - attīstības centrā (turpmāk – Skola), Slāvu ielā 19, Rīgā. 

 

 

 

II. Mērķis un uzdevumi 

4. Aktualizēt karjeras izaugsmes iespējas, nostiprinot iepriekš apgūto iemaņu, 

prasmju un zināšanu apjomu pavāra palīga profesijā.  

5. Sekmēt skolēnu ar speciālām vajadzībām komunikācijas un karjeras prasmju 

pilnveidošanu, ļaujot apliecināt un realizēt savas profesionālās iemaņas 

starptautiskā konkursā, atbilstoši skolēnu profesionālās pamatizglītības 

programmai. 

6. Veicināt patriotisma audzināšanu gatavojoties Latvijas valsts simtgadei. 

7. Veicināt Rīgas un citu Latvijas izglītības iestāžu, kā arī starptautisko 

sadarbības partneru izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas profesionālās 

pamatizglītības programmas skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem 

“Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Pavāra palīgs” vai tām līdzīgās, 

pedagogu radošo sadarbību un pieredzes apmaiņu. 

8. Rīkot profesionāla pavāra meistarklasi konkursa dalībniekiem. 

 

III. Organizatori 

9. Skola sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.  

IV. Dalībnieki 

10.  Izglītības iestāžu skolēni, kurās tiek realizēta profesionālās pamatizglītības 

programma “Ēdināšanas pakalpojumi” (vai arī saturiski līdzīgas) skolēniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem. 

 

 

http://www.e-skola.lv/
http://www.r5sips@riga.lv


    

2 
 

V. Nosacījumi 

11.  Izglītības iestādes pieteikuma anketas konkursam (Pielikums Nr.1) un rudens 

salātu recepti noformētu A4 formātā iesūta elektroniski konkursa koordinatorei 

Ilzei Lešinskai uz e-pastu: ilze.lesinska@inbox.lv līdz 2017.gada 20.oktobrim. 

12.  No katras izglītības iestādes konkursa dalībnieku skaits - 4 skolēni. 

13.  Konkursam katra izglītības iestāde sagatavo torti, kas būtu veltījums Latvijas 

simtgadei (aptuvenais izmērs 26 cm - 28 cm diametrā). 

14.  Konkursa laikā skolotāji vai citas pavadošās personas nedrīkst iesaistīties 

konkursa aktivitātēs, kuras domātas tikai skolēniem. 

 

VI. Žūrija, vērtēšana 

15. Konkursa darbus vērtēs Skolas izveidota žūrija, kurā tiks iekļauti neatkarīgi 

žūrijas locekļi. 

16. Konkursa vērtēšanas kritēriji norādīti vērtēšanas lapā (Pielikums Nr.2). 

17. Konkursa uzdevumi tiks vērtēti  punktu sistēmā, piešķirot I, II, vai III vietu. 

18. Konkursa dalībnieki saņems piemiņas balvas un diplomus. 

19. Dalībnieku apbalvošana notiks konkursa dienā.  

IX. Citi noteikumi 

20. Rīgas 5,internātpamatskola-attīstības centrs nodrošina Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” prasības. 

21. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma 

prasības. 

22. Konkursa dalībnieki piekrīt, ka konkursa norisi atspoguļojošas fotogrāfijas, 

bez īpašas saskaņošanas ar autoru, var tikt ievietotas organizatoru interneta 

vietnē.  

23. Konkursa organizētājs ir tiesīgs atteikt dalību konkursā tām izglītības 

iestādēm, kuras neievēro konkursa nolikumu. 

 

 

 

Direktore          I.Vilnīte 

 

 

 

I.Lešinska 29503154 

mailto:ilze.lesinska@inbox.lv
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Pielikums Nr.1 

 

Starptautiskais pavāru palīgu konkurss „Protu, varu, daru” 

Dalībnieka(u) pieteikuma anketa 
Anketu aizpildīt precīzi un pilnībā (datorrakstā)! 

 

______________________________________________________________ 

(novads/pilsēta, iestāde, (pilns nosaukums)) 

 

______________________________________________________________ 

(grupas vadītāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts) 

 

Dalībnieku vārdi un uzvāri:  

Nr.p.k. Dalībnieka vārds, uzvārds 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

Datums: ______________________________ 

 

Grupas vadītāja paraksts: ______________________________ 

 

Apstiprinu:                              ______________________________ 

                                                 (iestādes vadītāja paraksts) 

 

 

 



    

4 
 

Pielikums Nr.2 

 

Starptautiskais pavāru palīgu konkurss „Protu, varu, daru”. 
Dalībnieka (-u) vērtēšanas lapa 

 

Izglītības 

iestāde__________________________________________________________ 

Vadītājs __________________________________________________ 

 

Tortes nosaukums: 

1. _____________________________________________________ 

Salātu receptes nosaukums: 

1. _______________________________________________________ 

 

Kolektīva vērtējums  

Vērtējums katrā pozīcijā (1-viduvēji, 2-teicami, 3-izcili) : 

N.p.k. Vērtējamās pozīcijas Punkti  

1. Profesionālais sniegums un atbilstība konkursa 

nolikumam (torte-garša, vizuālais noformējums un 

rudens salātu recepte) 

Maksimālais punktu 

skaits - 9 

2. Tehniskais sniegums (darba kultūra, higiēnas 

prasmju ievērošana, darba tehnika, precizitāte 

veicamajos uzdevumos) 

Maksimālais punktu 

skaits - 12 

3. Kopiespaids (komandas vizuālais izskats, 

atraktivitāte) 

Maksimālais punktu 

skaits - 6 

4. Par īpašu, profesionālu vai inovatīvu elementu 

izmantošanu konkursā tiek piešķirts papildus 

punkts. 

1 (papildus punkts) 

 Kopējā punktu summa: 28 

 

 

 

 

 

Piezīmes:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________ 

 

Vērtēja: ___________________________________ 

Datums:____________________________________ 
 


