
Izglītības iestāde  Smiltenes tehnikums 

Programmas veids Profesionālā vidējā izglītība 

Programmas kopa Ēdināšanas pakalpojumi 

Iegūstamā kvalifikācija Ēdināšanas  pakalpojumu speciālists,  

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis 

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība 

Īstenošanas ilgums 4 gadi 

Ieguves forma                Klātiene 

 

Profesionālās izglītības programmas apraksts 
 

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 
Izglītības procesa rezultātā ēdināšanas pakalpojumu speciālists vada ēdināšanas komersanta 

ražošanas un apkalpošanas procesus, organizē uzskaiti un atskaiti, plāno un organizē darba 

uzdevumu izpildi, sazinās ar viesiem, pieņem pasūtījumus, organizē pasūtījumu izpildi, sastāda 

ēdienkarti un veic kalkulāciju, sadala darba uzdevumus, kontrolē to izpildi. Ēdināšanas 

pakalpojumu speciālists strādā pie viesmīlības nozares komersanta, kas nodarbojas ar ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanu. 

  

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:  
Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes: 
 

 izprast un ievērot higiēnas prasības un sanitārijas noteikumus, koordinēt un kontrolēt to 

izpildi; 

 ievērot darba drošības un darba aizsardzības normas; 

 plānot un kontrolēt ražošanas procesu, elastīgi risinot problēmas, nodrošinot atbilstīgu 

kvalitāti; 

 izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus nekaitīga galaprodukta izgatavošanai, ievērojot 

atbilstīgu tehnoloģisko procesu; 

 plānot un noteikt darba procesam nepieciešamo resursu apjomu; 

 novērtēt darba procesam nepieciešamo resursu kvalitāti; 

 izprast, ievērot un kontrolēt racionālu produktu (izejvielu) uzglabāšanas, apstrādes un 

realizācijas procesu norisi; 

  plānot, organizēt un kontrolēt viesu (klientu) apkalpošanu, atbilstīgi komersanta 

piedāvājumam; 

 sagatavot,  lietot  un  analizēt  ēdināšanas   komersanta tehnoloģisko dokumentāciju, 

uzskaites un atskaites dokumentus; 

 strādāt ar datorizēto komersanta vadības sistēmu; 

 veikt ražošanas procesa uzskaiti un atskaiti; 

 patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; 

 analizēt komersanta darba rezultātus un izstrādāt ieteikumus turpmākās darbības 

pilnveidošanas pasākumiem; 

 argumentēt un pamatot savu viedokli problēmsituācijās; 

 sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās; 

 sekot jauninājumiem nozarē; 

 motivēt kolēģus; 

 izvērtēt savu un kolēģu profesionālo pieredzi un kvalifikāciju; 

 racionāli organizēt darba procesu ēdināšanas komersantā; 

 organizēt viesu apkalpošanas procesu atbilstīgi vispārpieņemtajām normām un 

komersanta specifikai; 

  plānot izejvielu, materiālu un darbaspēka resursu kvalitāti un apjomu; 

 izvēlēties tehnoloģisko aprīkojumu un inventāru atbilstīgi komersanta 

specifikai un vajadzībām; 

 pasūtīt atbilstīgas kvalitātes izejvielas un organizēt to piegādes procesu; 

 izprast izejvielu un materiālu marķējumu; 

 ievērot pusfabrikātu, gatavās produkcijas un dzērienu uzglabāšanas un realizācijas 

nosacījumus; 



 sagatavot tirdzniecības telpas, inventāru un traukus darbam; 

 izstrādāt ēdienu un dzērienu karti atbilstīgi pasākuma veidam; 

 pieņemt un noformēt pasūtījumu; 

 veikt uzskaites un atskaites operācijas, tai skaitā kases ieņēmumu atskaites; 

 strādāt ar visu veidu dokumentāciju ēdināšanas komersantos; 

 veikt ēdienu un dzērienu kalkulācijas un pašizmaksas aprēķinus; 

 izvēlēties   atbilstīgas   kvalitātes   izejvielas   un  tehnoloģiskos paņēmienus ēdienkartē 

iekļauto ēdienu pagatavošanai; 

 izvērtēt tehnoloģiskā aprīkojuma piemērotību konkrētā darba veikšanai; 

 pagatavot   ēdienus   atbilstīgi   tehnoloģijai,   lai   saglabātu   to uzturvērtību; 

 veikt gatavās produkcijas novērtēšanu organoleptiski; 

 sagatavot ēdienus pasniegšanai; 

 pagatavot un porcionēt ēdienus klienta klātbūtnē; 

 veikt kontroli par savu padoto darbu un atbildību; 

  izvērtēt tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu pielietošanas nepieciešamību; 

 ievērot un izpildīt vides aizsardzības prasības; 

 sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību; 

 apkopot un izvērtēt komersanta ražošanas rādītājus; 

 izstrādāt priekšlikumus piedāvājuma pilnveidošanai; 

 pieņemt patstāvīgus lēmumus, uzņemties atbildību un analizēt savu rīcību. 

 

 

Profesionālās izglītības programmas apguvei nepieciešamās mācību metodes: 
 lekcija; 

 grupu darbs; 

 individuālais darbs; 

 praktiskais darbs 

 mācību ekskursijas u.c. 

 

 

 

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana: 
Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju 

galīgo vērtējumu – atzīmi ne zemāku par „gandrīz viduvēji - 4” vai ,,ieskaitīts” visos mācību 

priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē, ir nokārtojuši profesionālās vidējas 

izglītības valsts noslēguma pārbaudījumus - četrus centralizētos eksāmenus vispārizglītojošos 

mācību priekšmetos un nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ar vērtējumu – atzīmi, ne 

zemāku par „viduvēji - 5”, saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību. 

 

Tālākās izglītības iespējas: 
  Absolventi var: 

 turpināt izglītību augstākās pakāpes izglītības programmās ; 

 izglītoties dažāda veida profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides 

programmās; 

 pašizglītoties. 
 



Profesionālās izglītības programmas īstenošanai  
nepieciešamā pedagogu profesionālā kvalifikācija 

 

 

Nr. p.k. Mācību priekšmeta nosaukums 
Prasības pedagoga profesionālajai un 

pedagoģiskajai izglītībai 

Vispārizglītojošie priekšmeti 

1. Latviešu valoda 

Profesionālā augstākā pedagoģiskā 

izglītība atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem dokumentiem 

2. Pirmā svešvaloda (angļu) 

3. Otrā svešvaloda (krievu) 

4. Literatūra 

5. Matemātika  

6. Informātika 

7. Fizika 

8. Ķīmija 

9. Ekonomika 

10. Latvijas un pasaules vēsture 

11. Politika un tiesības 

12. Sports 

Profesionālie  priekšmeti 

13. Profesionālā saskarsme 

Profesionālā augstākā izglītība nozarē 

un pedagoģiskā izglītība atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem dokumentiem 

 

14. Pirmā profesionālā svešvaloda (angļu) 

15. Otrā profesionālā svešvaloda (krievu) 

16. Uztura fizioloģija, sanitārija, higiēna 

17. Ēdienu gatavošanas tehnoloģija 

18. Pārtikas prečzinība 

19. Viesmīlības pamati 

20. Konditorejas izstrādājumu gatavošana 

21. Ēdināšanas uzņēmuma iekārtas 

22. Darba organizācija un viesu apkalpošana 

23. Uzņēmējdarbības pamati 

24. Uzskaite un kalkulācija 

25. Darba aizsardzība  

26. Vides zinības 

27. Kustību un runas kultūra 

28. Speciālās zīmēšanas pamati 

 Praktiskās mācības 

29. Ēdienu gatavošana Profesionālā augstākā izglītība nozarē 

un pedagoģiskā izglītība atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem dokumentiem 

 

30. Konditorejas izstrādājumu gatavošana 

31. Darba organizācija un viesu apkalpošana 

32. Uzņēmējdarbības pamati 

 



 

Profesionālās izglītības programmas īstenošanai 
nepieciešamie materiālie līdzekļi 

 

 

Nr.p.k. Materiālo līdzekļu nosaukums 
(pa veidiem) 

Daudzums 
(uz audzēkņu skaitu) 

1. Telpu aprīkojums 

11. Ēdnīca un kafejnīca 1 

1.2. Datoru klases 2 

1.3. Bibliotēka 1 

1.4. Lasītava ar datoriem un Interneta pieslēgumu 1 

1.5. Birojs skolotājiem 1 

1.6. Ēdienu gatavošanas laboratorija ar inventāru 1 

1.7. Degustāciju telpa 2 

1.8. Mācību virtuves ar aprīkojumu un sadzīves tehniku 2 

1.9. Sporta komplekss 1   

2. Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums un darba instrumenti 

2.1. Datori 30 

2.2. Videomagnetafoni 4 

2.3. Videokameras 2 

2.4. Televizori 4 

2.5. Audiomagnetafoni 6 

2.6. Interneta pieslēgums  

2.7. Multimediju projektors 1 

2.8. Kopētāji 2 

2.9. Individuālie darba aizsardzības līdzekļi 15 

2.10. Sulas tvaicētājs 1 

2.11 Dažādi termometri, svari 10 

2.12. Konvekcijas krāsns 1 

2.13. Fritīri  2 

2.14. Blenderi  2 

2.15. Gastronomijas produktu griezējs 1 

2.16. Kafijas automāts 2 

2.17. Frīzeris  2 

2.18. Mikroviļņu krāsns 2 

2.19. Tosteri  4 

2.20. Konditorejas krāsns 1 

2.21. Elektriskās plītis 12 

2.22. Trauku mazgājamā mašīna 2 

2.23. Automātiskā veļas mazgājamā mašīna 2 

2.24. Ledusskapji  2 

2.25. Saldētavas  2 

2.26. Servants  1 

2.27. Galdi servēšanai 4 

2.28. Kases aparāts 1 

2.29. Trauku uzsildīšanas ierīce  1 

2.30. Karsto ēdienu uzglabāšanas un pasniegšanas iekārta 1 

2.31. Galda trauku komplekts  24 personām 

2.32. Galda trauku komplekts pusdienām 24 personām 

2.33. Galda piederumu komplekts 24 personām 

2.34. Glāžu komplekts 24 personām 

2.35. Koplietošanas galda piederumi 2 

2.36. Galda veļas komplekti 2 



2.37. Gludeklis , gludināšanas dēļi 2 

2.38. 
Galda noformēšanas darba rīki, tehniskie un dekoratīvie 

materiāli 

 

2.39. Metāla trauku komplekts ēdienu pasniegšanai 2 

2.40. Fondī trauku komplekts 2 

2.41. Makaronu gatavošanas ierīce 2 

2.42. Vakuumaparāts  2 

2.43. Grilpanna  2 

2.44. Profesionālie pavāru nažu komplekti  15 komplekti 

2.45. Konditorejas izstrādājumu gatavošanas inventārs 15 komplekti 

2.46. 
Karsto un auksto dzērienu sagatavošanas un 

pasniegšanas piederumi 

2 

3. Materiāli, palīgmateriāli u tml. 

3.1. Disketes Atbilstoši programmām 

3.2. Kodoskopa materiāli Atbilstoši programmām 

3.3. Bukleti Atbilstoši programmām 

3.4. Telpu noformēšanas materiāli Atbilstoši programmām 

3.5. Videofilmas Atbilstoši programmām 

3.6. Papīrs, salvetes  Atbilstoši programmām 

3.7. Rokasgrāmatas un recepšu krājumi Atbilstoši programmām 

3.8. Mācību literatūra Atbilstoši programmām 

 

  


