
Izglītības iestāde  Smiltenes tehnikums 
Programmas veids  Profesionālā vidējā izglītība 

Programmu kopa                  Tūrisma pakalpojumi 

Iegūstamā kvalifikācija Lauku tūrisma  speciālists 

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis 

Iepriekšējā izglītība     pamatizglītība 

Īstenošanas ilgums  4 gadi 
Ieguves forma  Klātiene 

 

Profesionālās izglītības programmas apraksts 
 

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 
 Lauku tūrisma speciālists veic kvalificēta izpildītāja pienākumus tūrisma saimniecībā, kuros 

ietilpst izpildāmo ikdienas darbu plānošana un organizēšana. Organizē viesu uzņemšanu un 

apkalpošanu lauku tūrisma saimniecībā. Saimniecībā izaudzētos lauksaimniecības produktus 

izmanto tūrisma pakalpojumu sniegšanai. 

  

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie 

uzdevumi: 
Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes: 

 organizē darbu un darba vietu tā, lai izvairītos no traumām, lietot racionālus darba 

paņēmienus; 

 strādāt komandā; 

 ievērot darba drošības un sanitārijas – higiēnas noteikumus; 

 ievērot elektrodrošību un ugunsdrošību; 

 ievērot saudzīgu attieksmi pret vidi; 

 ievērot Vides veselības centra instrukcijas un prasības; 

 sniegt pirmo palīdzību; 

 izvēlēties sadarbības partnerus, ievērot profesionālās ētikas principus; 

 pārvaldīt svešvalodas sarunvalodas līmenī; 

 būt tolerantam pret citu tautu un sociālo grupu cilvēkiem; 

 sniegt mutisku un rakstisku informāciju; 

 risināt konfliktsituācijas; 

 radoši un patstāvīgi strādāt un pieņemt lēmumus; 

 formulēt un argumentēt savu viedokli; 

 pilnveidot savu kvalifikāciju tūrisma likumdošanā un biznesā, viesu uzņemšanā un 

apkalpošanā; 

 nodrošināt klienta tiesības; 

 plānot tūrisma maršrutus tuvākajā apkārtnē; 

 sagatavot aktivitātes dažādām mērķgrupām; 

 rīkoties ar tūrisma inventāru; 

 kopt un iekārtot telpas, lietot mājsaimniecības tehniku; 

 ierīkot apstādījumus; 

 pārzināt ēdienu gatavošanu un pasniegšanu, gatavot ēdienus un tos pasniegt;  

 pārzināt tūrisma interešu objektus; 

 lietot biroja tehniku, viesnīcas uzņemšanas dienesta datorprogrammas; 

 veikt uzskaiti un atskaiti; 

 norēķināties ar viesi; 

 pārzināt uzņēmuma veidošanas un tā darbības pamatprincipus; 

 pētīt piedāvājumu, analizēt iegūto informāciju; 

 veidot reklāmu; 

 sastādīt kases ieņēmumu atskaiti un strādāt ar visu veidu dokumentāciju tūrisma 

saimniecībā; 

 apkopot un izvērtēt uzņēmuma ražošanas rādītājus. 

 



Profesionālās izglītības programmas apguvei nepieciešamās mācību metodes: 
 lekcija; 

 grupu darbs; 

 individuālais darbs; 

 praktiskais darbs 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  

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLIE LĪDZEKĻI 

 

 

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

Daudzums 
(uz audzēkņu skaitu) 

1. Telpu aprīkojums 

1.1. Mācību kabineti un laboratorijas ar inventāru 20 

1.2. Mācību viesnīca „Kalna ligzda” 1 

1.3. Datoru klases 2 

1.4. Bibliotēka 1 

1.5. Lasītava ar datoriem un Interneta pieslēgumu 1 

1.6. Birojs skolotājiem 1 

1.7. Ēdienu gatavošanas laboratorija ar inventāru 1 

1.8. Mācību virtuves ar aprīkojumu 2 

1.9. Sporta komplekss 1   

1.10. Viesu apkalpošanas laboratorija ar inventāru 1 

2. Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums un darba instrumenti 

2.1. Datori, multimediju projektori 24 + 2 

2.2. Videomagnetafoni 4 

2.3. Videokameras 2 

2.4. Televizori 4 

2.5. Audiomagnetafoni 4 

2.6. Fotoaparāts 1 

2.7. Interneta pieslēgums  

2.8. Kopētāji 2 

2.9. Velosipēdi 3 

2.10. Laiva 1 

2.11. Teltis 2 

2.12. Zāles pļāvējs 1 

2.13. Krūmgriezis 1 

 



3. Materiāli, palīgmateriāli u tml. 

3.1. Disketes Atbilstoši programmām 

3.2. Kodoskopa materiāli, datorprezentācijas Atbilstoši programmām 

3.3. Bukleti Atbilstoši programmām 

3.4. Ceļveži Atbilstoši programmām 

3.5. Kartes, atlanti Atbilstoši programmām 

3.6. Globuss Atbilstoši programmām 

3.7. Telpu noformēšanas materiāli Atbilstoši programmām 

3.8. Videofilmas, DVD filmas Atbilstoši programmām 

3.9. Papīrs (kartons, aplikāciju papīrs u. c.) Atbilstoši programmām 

3.10 Telpu kopšanas inventārs Atbilstoši programmām 

3.11. Gludeklis  Atbilstoši programmām 

3.12. Putekļsūcējs Atbilstoši programmām 

3.13. Veļas mazgājamā mašīna Atbilstoši programmām 

3.14. Apkārtnes kopšanas inventārs  Atbilstoši programmām 

3.15. Mācību literatūra Atbilstoši programmām 

3.16. Speciālā literatūra apkārtnes apzaļumošanai un 

kopšanai. 

Atbilstoši programmām 

 

Profesionālās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagogu 

profesionālā kvalifikācija 

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

pedagoģiskai 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. Ķīmija 

8. Ekonomika 

9. Ģeogrāfija 

10. Latvijas un pasaules vēsture 

11. Politika un tiesības 

12. Sports 

Profesionālie  priekšmeti 

13. Profesionālā svešvaloda (angļu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionālā augstākā izglītība nozarē un 

pedagoģiskā izglītība atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem dokumentiem 

 

 

 

14. Profesionālā svešvaloda (krievu) 

15. Profesionālā saskarsme 

16. Darbs lauku saimniecībā 

17. Tūrisma pamati 

18. Lauku tūrisma piedāvājums 

19. Viesu uzņemšana un apkalpošana 

20. Telpu interjers  

21. Ēdienu gatavošanas tehnoloģija 

22. 
Ēdināšanas darba organizācija, 

apkalpošana 

23. Sanitārija un higiēna 

24. Mājsaimniecības tehnika 

25. Uzņēmējdarbības pamati 

26. Tirgzinības 

27. Grāmatvedības pamati 



28. Mājražošana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionālā augstākā izglītība nozarē un 

pedagoģiskā izglītība atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem dokumentiem 

 

29. Vides zinības 

30. Darba aizsardzība 

31. 
Satiksmes noteikumi, kustības 

drošība 

 
Praktiskās mācības 

32. Darbs lauku saimniecībā 

33. Uzņēmējdarbības pamati 

34. Ēdienu gatavošana 

35. Viesu uzņemšana un apkalpošana 

36. 
Ēdināšanas darba organizācija, 

apkalpošana 

37. Lauku tūrisma piedāvājums 

38. Telpu interjers  

39. Mājražošana 

40. Individuālā auto vadīšana 

 


