
 
Izglītības iestāde  Smiltenes tehnikums 

Programmas veids  Profesionālā vidējā izglītība 
Programmu kopa                  Viesnīcu pakalpojumi 

Iegūstamā kvalifikācija Viesnīcu 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 viesnīcu pakalpojumu speciālists nodrošina pakalpojumu sniegšanu 

viesiem un struktūrvienības vadīšanu, pamatojoties uz uzņēmuma mērķiem un stratēģiju. Izstrādā 

nodaļas plānus un nodrošina to izpildi..  

  

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie 

uzdevumi: 
Izglītības procesā dot iespējas apgūst zināšanas un prasmes: 
 

 komunicēties ar viesi un uzņēmuma darbiniekiem; 

 strādāt komandā; 

 sniegt mutisku un rakstisku informāciju; 

 risināt konfliktsituācijas; 

 patstāvīgi strādāt un pieņemt lēmumus; 

 formulēt un argumentēt savu viedokli; 

 pilnveidot savu kvalifikāciju; 

 tūrisma likumdošanā un biznesā; 

 viesu uzņemšanā un apkalpošanā; 

 ēdienu gatavošanas tehnoloģijā; 

 telpu kopšanā, iekārtošanā, mājsaimniecības tehnikas lietošanā; 

 viesmīlības pamatprincipu pielietošanā; 

 biroja tehnikas, viesnīcas uzņemšanas dienesta datorprogrammu lietošanā; 

 uzskaites un atskaites veikšanā; 

 uzņēmuma veidošanas un tā darbības pamatprincipos; 

 lietišķa stila ievērošanā un pielietošanā; 

 darba un vides aizsardzībā; 

 pirmās palīdzības sniegšanā. 

 

 

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 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 1 

1.8. Mācību virtuve  2 

1.9. Ēdnīca un mācību kafejnīca 1 

1.10. Sporta komplekss 1   

2. Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums un darba instrumenti 

2.1. Datori 24 

2.2. Videomagnetafoni 4 

2.3. Videokameras 2 

2.4. Faksa aparāts 2 

2.5. Kases aparāts 2 

2.6. Multimediju projektors 1 

2.7. Televizori 4 

2.8. Audiomagnetafoni 6 

2.9. Interneta pieslēgums 1 

2.10. Kopētāji 4 

2.11. Velosipēdi 3 

2.12. Laiva 1 

2.13. Teltis 2 

2.14. Zāles pļāvējs 1 

3. Materiāli, palīgmateriāli u tml.  

3.1. Disketes Atbilstoši programmām 

3.2. Kodoskopa materiāli 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 Atbilstoši programmām 

3.9. Speciālā mācību literatūra 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 

6. Matemātika  

7. Informātika 

8. Ķīmija 

9. Fizika 

10. Ekonomika 

11. Ģeogrāfija 

12. Latvijas un pasaules vēsture 

13. Politika un tiesības 

14. Sports 

Profesionālie  priekšmeti 

15. 
Pirmā profesionālā svešvaloda 

(angļu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionālā augstākā izglītība nozarē un 

pedagoģiskā izglītība atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem dokumentiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionālā augstākā izglītība nozarē un 

pedagoģiskā izglītība atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem dokumentiem 

 

16. 
Otrā profesionālā svešvaloda 

(krievu) 

17. Profesionālā saskarsme 

18. Vides zinības 

19. 
Viesu uzņemšana un apkalpošana 

viesnīcā 

20. Viesnīcu saimniecība 

21. Viesmīlības pamati 

22. Retorika un kustību kultūra 

23. Telpu interjers, noformēšana 

24. 
Latvijas un pasaules tūrisma 

piedāvājums 

25. 
Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas 

pamati 

26. Bāra serviss 

27. Uzskaite un kalkulācija 

28. Viesu ēdināšanas higiēna  

29. 
Ēdināšanas, apkalpošanas darba 

organizācija 

30. Lietvedība 

31. Viesnīcu uzņēmējdarbības pamati 

32. Tiesību pamati 

33. Darba aizsardzība 

 
Praktiskās mācības 

34. 
Viesu uzņemšana un apkalpošana 

viesnīcā 

35. Ēdienu gatavošana 

36. Telpu interjers, noformēšana 

37. 
Ēdināšanas, apkalpošanas darba 

organizācija 

38. Viesnīcu uzņēmējdarbības pamati 

39. Tūrisma piedāvājumu izstrādāšana 



 


