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Ievads 

Sociālās integrācijas valsts aăentūra, (turpmāk tekstā aăentūra), ir valsts dibināta institūcija, 

kura veic invalīdu profesionālo rehabilitāciju, nodrošinot iespēju apgūt piemērotu profesiju un 

iesaistīšanos darba tirgū atbilstoši veselības stāvoklim, vispārējām spējām, prasmēm un 

iemaĦām. Lai cilvēki ar invaliditāti varētu apgūt sev visatbilstošāko profesiju, Ħemot vērā katra 

intereses, veselības stāvokli, iepriekšējo izglītību, zināšanas, prasmes, pieredzi, pirms 

profesionālās apmācības programmu uzsākšanas, aăentūras speciālisti - ārsti, psihologi, 

arodskolotāji, sociālie pedagogi veic pretendentu profesionālās piemērotības noteikšanu. 

Psihologs individuālajās pārrunās ar pretendentu noskaidro viĦa iepriekšējo pieredzi, 

psiholoăisko gatavību apgūt kādu profesiju un nākotnē strādāt tajā, vispārējo motivāciju 

mācīties. Ārsts, analizējot informāciju par pretendenta veselības stāvokli, un potenciāli esošiem 

vai neesošiem riskiem strādāt kādā profesijā, sniedz pretendentam informāciju par viĦa veselības 

stāvoklim visadekvātākajiem darbiem un profesionālo apmācību. 

1992. gadā darbu uzsāka Republikas rehabilitācijas centrs. Sadarbībā ar Hamburgas 

profesionālo rehabilitācijas centru tika veidotas pirmās profesionālās izglītības programmas, 

kuras tika adaptētas darbam ar cilvēkiem ar invaliditāti. Veiksmīgi strādājot ar pirmajiem 

audzēkĦiem, 1994. gada notika pirmo programmu akreditācija un notika arī pirmais Republikas 

rehabilitācijas centra audzēkĦu izlaidums. Nevēloties apstāties pie sasniegtā, Republikas 

rehabilitācijas centrs pilnveidoja savu darbību un uzsāk invalīdu profesionālās piemērotības 

noteikšanu. 1998. gadā, vēloties invalīdiem sniegt pēc iespējas kvalitatīvāku izglītību, 

Republikas rehabilitācijas centrs iesaistījās Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā ES Phare 

programmā „Biznesa izglītības reforma Latvijā” un uzsāk koledžas līmeĦa programmu 

realizāciju. 2002. gadā Republikas rehabilitācijas centra nosaukums tika mainīts uz Koledžu 

RRC. 2003. gadā ar Augstākās izglītības padomes lēmumu tika akreditēta Koledža RRC un 

pirmās studiju programmas. 2004. gadā, reorganizējot divus valsts uzĦēmumus – „Valsts 

veselības centrs „Jaundubulti”” un bezpeĜĦas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „Koledža RRC”, tika izveidota valsts aăentūra „ Sociālās integrācijas centrs”, kura 

2008. gadā mainīja nosaukumu un saucas Sociālās integrācijas valsts aăentūra. Gadu gaitā, lai 

pilnveidotu darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti, radītu visas iespējas cilvēkam atgriezties 

pilnvērtīgā darba dzīvē, vai arī iekĜauties tajā pilnīgi no jauna, lai valsts saĦemtu pilnvērtīgu, 

kompetentu darbaspēku, Aăentūra, savu iespēju robežās, ir pilnveidojusi darbu, paplašinājusi 

veicamās funkcijas. Aăentūra nu jau daudzu gadu garumā ne tikai apmāca invalīdus un palīdz 

viĦiem iegūt izglītību, bet arī nodarbojas ar sociālo rehabilitāciju – Aăentūrā tiek veikta 

invalīdiem nepieciešamo pasākumu izvērtēšana, lai cilvēks iekĜautos darba tirgū ne tikai 

profesionāli, bet arī fiziski – tiek veikta veselības uzlabošana un nostiprināšana, cilvēks tiek 
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sagatavots darba dzīvei. Lai pilnveidotu darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti, Koledža RRC aktīvi 

iesaistījās projektos ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Tā 2006. gadā Aăentūra bija 

iesaistījusies kopumā 16 ESF projektos: 

• 2 projekti profesionālās orientācijas, karjeras izvēles un plānošanas attīstībai; 

• 8 projekti jaunu izglītības programmu izstrādei un ieviešanai, kā arī esošo programmu 

pilnveidošanai; 

• 5 projekti invalīdu sociālās integrācijas veicināšanai; 

• Dienas centra apmeklētāju nodarbinātības veicināšanas programmas. 

Tika īstenots EQUAL projekts „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” 

Viens no būtiskākajiem ir ESF projekts "Invalīdu profesionālās piemērotības noteikšanas 

pilnveidošana, izveidojot cilvēka funkcionālo spēju izvērtēšanas kabinetus" (projekta Nr. 

2006/3/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0019). 

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā pretendenti veic teorētiskus un praktiskus 

uzdevumus, kas Ĝauj prognozēt spējas uztvert, saprast, iemācīties jaunu, gan vispārēju, gan 

profesijai specifisku informāciju, kā arī profesionāli svarīgo īpašību (piemēram, uzmanības 

noturīgumu, precizitātes, pirkstu veiklības, roku spēcīgumu u.c.) izpausmi.  

Aăentūras struktūrvienības Koledžas (turpmāk tekstā Koledža) uzdevums ir ar psihologu, 

mediėu un sociālo pedagogu līdzdalību, nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti l īdzvērtīgu izglītību 

kā citās mācību iestādēs.  

Uz doto brīdi Koledža ir izglītības iestāde, kas pilnībā pielāgota invalīdu vajadzībām, tai 

skaitā to, kas pārvietojas ratiĦu krēslos. Aăentūrā par valsts budžeta līdzekĜiem tiek nodrošināts:  

• mācību process; 

• ēdināšana 3 reizes dienā; 

• vieta dienesta viesnīcā; 

• brīvā laika pavadīšanas iespējas interešu pulciĦos; 

• ārstu, sociālo darbinieku, psihologu, ergoterapeitu un fizioterapeitu konsultācijas; 

• daĜēju ceĜa izdevumu segšanu cilvēkiem ar invaliditāti. 

 Koledža studentiem piedāvā iegūt pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā 

līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Koledža realizē septiĦas akreditētas pirmā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības pilna un nepilna laika studiju programmas: Informācijas 

tehnoloăijas - kvalifikācija Datorsistēmu un datortīklu administrators, Lietišėo sistēmu 

programmatūra - kvalifikācija Programmētājs, Mārketings un tirdzniecība - kvalifikācija 

Mārketinga speciālists, Grāmatvedība un nodokĜi - kvalifikācija Grāmatvedis, Cilvēku resursu 

vadība - kvalifikācija Personāla speciālists. 
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2006. gada septembrī ESF projekta ‘‘Izglītības programmas ‘‘Surdotulks’’ izstrādāšana 

un ieviešana Sociālās integrācijas centrā’’ ietvaros Koledža uzsāka jaunu studiju 

programmu „Surdotulks”, kura sagatavo speciālistus darbam ar cilvēkiem ar dzirdes 

traucējumiem. Studiju programmu ‘‘Surdotulks’’ ar iegūstamā kvalifikācija – Surdotulks. 

Studiju programma ir akreditēta 2009. gada 1. aprīlī. 

Aktīvi analizējot darba tirgus pieprasījumu un izmaiĦas, kopš 2007. gada septembra 

ESF projekta „Studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” izstrādāšana un ieviešana’’ 

Koledžā tika licencēta un uzsākta studiju programma “Viesnīcu servisa vadība” ar 

iegūstamo kvalifikāciju  - Viesnīcu servisa organizators realizācija. 
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

  

Attīstoties tūrisma nozarei, visā Latvijas teritorijā veidojas jaunas viesnīcas, viesu 

nami, lauku tūrisma mītnes, kurās ir nepieciešami kvalificēti speciālisti. Mūsdienīgas, 

konkurētspējīgas tūrisma industrijas attīstība (uzĦēmējdarbības modernizācija un pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošana) nav iespējama bez kvalificētiem speciālistiem, bez cilvēku resursu 

attīstības. 

Valsts aăentūras ‘‘Sociālās integrācijas centrs’’ Koledžas RRC Padome 2006.gada 

14.decembrī ar Padomes sēdes protokolu Nr 5. pieĦēma lēmumu par 1. līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Viesnīcu servisa vadība ar 

kvalifikāciju Viesnīcu servisa organizators ieviešanu. 1. līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma Viesnīcu servisa vadība ir izstrādāta ESF projekta „Studiju 

programmas „Viesnīcu servisa vadība” izstrādāšana un ieviešana’’, līguma 

Nr. 2006/4/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0018 ietvaros. 

Projekta mērėis bija paaugstināt sociālās atstumtības riskam pakĜauto personu – 

cilvēku ar invaliditāti darbspējas vecumā, konkurētspēju darba tirgū. Mērėa sasniegšanai 

Sociālās integrācijas valsts aăentūras Koledžā tika izstrādāta un ieviesta studiju programma 

Viesnīcu servisa vadība un pilnveidota prakses vietu bāze, lai nodrošinātu cilvēkiem ar 

invaliditāti pielāgotu studiju vidi. Projekta specifiskais mērėis bija licencēt jauno studiju 

programmu un uzsākt tās īstenošanu, iesaistot mērėa grupu – ne mazāk kā 20 personas ar 

invaliditāti darbspējas vecumā. Beidzoties projektam cilvēki ar invaliditāti izglītību šajā 

studiju programmā var iegūt par valsts budžeta līdzekĜiem. Pēc sekmīgas pirmā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmas apguves cilvēkiem ar invaliditāti 

pielāgotā vidē, iegūst profesionālās zināšanas un iemaĦas izvēlētajā profesijā un turpmāk 

varēs iekĜauties darba tirgū vai turpināt tālākās studijas citās augstākās izglītības mācību 

iestādēs. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības ieguvi un paaugstinātu iespējas personām ar 

invaliditāti iekĜauties darba tirgū, studiju programma tika nodrošināta ar jaunākajām 

informācijas tehnoloăijām. Koledžas auditorijas tika aprīkotas ar Interaktīvajām tāfelēm, 

tika iekārtotas datorzāles, iegādāta programmatūra, kura nepieciešama, lai apmācītu 

konkurētspējīgus speciālistus. 

Studiju programmas „Viesnīcu servisa organizators” stratēăiskie mērėi ir:  

- nodrošināt viesnīcu servisa organizatora praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu 

apgūšanu, prasmes un iemaĦas profesionālās attieksmes atbilstībai profesijas standartam 
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(reăistrācijas Nr. PS 0054, apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8. 

janvāra rīkojumu Nr. 10) un darba tirgus prasībām. 

- Radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu iespēju turpināt 

studijas citās augstākās izglītības mācību iestādēs, otrā līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības un piektā līmeĦa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. 

Studiju programmas „Viesnīcu servisa organizators” mērėi ir:  

- Nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību un sagatavot augstas kvalifikācijas 

speciālistus viesnīcu servisa nozarē, kuri spēj darboties patstāvīgi vai darbu organizēt 

grupā problēmas lokalizācijai un risināšanai; 

- Radīt iespēju turpināt studijas 2. līmeĦa augstākās profesionālās izglītības ieguvei citās 

radniecīgās studiju programmās citās augstskolās. 

Lai sasniegtu izvirzītos studiju programmas mērėus, 1. līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” uzdevumi: 

- sistemātiskā un kvalitatīvā studiju procesā, kurš ietver ne tikai teorētisko kursu 

noklausīšanos, bet paredz arī praktisko iemaĦu iegūšanu praktiskajās nodarbībās, 

patstāvīgajos darbos un praksē, iegūt kvalifikāciju „Viesnīcu servisa organizators”, 

atbilstoši darba tirgus prasībām;  

- Veicināt studentu prasmes un iemaĦas, kritisko domāšanu, atbilstoši profesijas 

specifikai un studiju kursu programmai. 

- Attīstīt topošajiem viesnīcu servisa organizatoram nepieciešamās prasmes, lai 

studenti uzsākot praktisko darbību spētu tās efektīvi pielietot un risināt dažādās 

situācija, sasaistot nozares teorētisko ar nozares un specializācijas praktisko 

darbību.  

- Veicināt prasmi un spēju radoši domāt un pieiet darbam ar iniciatīvu, kā arī sasaistīt 

iegūtās zināšanas ar reālo situāciju;  

- Nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas praktiskā darbā, iemācīsies attīstīt dziĜāku 

izpratni par specifisko pieeju darbam ar klientiem, darbiniekiem, izprast profesijas 

specifiku u.c.  

- Nodrošināt mūsdienīgas profesionālās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas 

profesionālam viesnīcu servisa organizatoram, lai efektīvi veiktu profesionālo 

darbību un iegūstot kvalifikāciju absolventi varētu kĜūt konkurētspējīgi nozarē, 

strādājot gan starptautiskās viesnīcu ėēdēs, gan dibinot privātās viesnīcas, viesu 

namus; 

- iegūt praktiskās iemaĦas viesnīcu servisa vadībā, iemācoties mūsdienīgākās vadības 

prasmes, apgūstot jaunākās informāciju tehnoloăijas un to pielietošanu profesijā, kā 
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arī attīstīt profesionālās un personiskās kompetences,    

- veicināt prasmi radoši domāt un pieiet darbam ar iniciatīvu, attīstīt spējas strādāt 

komandā, stresa apstākĜos un dažādās situācijās, sasaistīt iegūtās zināšanas ar reālo 

situāciju. 

Sasniedzamie studiju rezultāti tiek noteikti, pamatojoties uz valsts pirmā līmeĦa 

augstākās izglītības standartu un profesijas standartu. 

Atbilstoši profesijas standartam, studiju programmas „Viesnīcu servisa organizators” 

absolventam jāprot: 

− uzĦemt viesus viesnīcā; 

− sagatavot telpas viesu uzĦemšanai; 

− veikt viesu apkalpošanu restorānā; 

− realizēt personāla vadību; 

− organizēt finanses; 

− plānot struktūrvienības finanses; 

− kontrolēt finanses; 

− vadīt pakalpojumu pārdošanu; 

− svešvalodu zināšanas profesionālajā jomā; 

− pārvaldīt valsts valoda; 

− radīt drošu darba vidi; 

− strādāt ar informāciju; 

− veikt plānošanu; 

− kontrolēt darba procesus; 

− noteikt un risināt problēmas; 

− radīt profesionālu iespaidu; 

− uzĦemties atbildību par savu darbu; 

− būt lojālam pret savu uzĦēmumu; 

− būt paraugam citiem darbiniekiem; 

− pielietot ētikas normas; 

− veicināt savu un personāla profesionalitāti; 

− motivēt darbiniekus darbam; 

− pozitīvi domāt; 

− attīstīt organizatora iemaĦas. 
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2. Augstākās izglītības programmas organizācija 
 

Augstākās izglītības programmu organizācija Koledžā ir veidota atbilstoši Izglītības 

likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam. Studijas Koledžā 

reglamentē iekšējie normatīvie dokumenti: 

- Aăentūras nolikums; 

- Koledžas uzĦemšanas noteikumi (tiek apstiprināti katram mācību gadam); 

- Koledžas prakses organizēšanas kārtība; 

- u.c. nolikumi un instrukcijas. 

Ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē studējošo uzĦemšanu, prakšu organizēšanu var 

iepazīties Sociālās integrācijas valsts aăentūras mājas lapā www.siva.gov.lv, ar pārējiem 

normatīvajiem aktiem var iepazīties pie Koledžas administrācijas.  

SaskaĦā ar Valsts aăentūras „Sociālās integrācijas centrs” 2007. gada 29.maija 

Rīkojumu Nr. 1-4/50 tika uzsākta kvalitātes vadības sistēmas ieviešana saskaĦā ar standarta ISO 

9001:2000 prasībām. Aăentūrā notiek darbs pie dokumentācijas izstrādes, tai. skaitā, tiek definēti 

Koledžas pamata, atbalsta un vadības procesi, kā arī paralēli notiek standarta prasību praktiskā 

pielietošana studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai. Ar dokumentiem, kur ir saistīti ar 

kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu var iepazīties pie Koledžas administrācijas.  

Lai efektīvi ieviestu kvalitātes vadības sistēmu, Aăentūrā notiek praktiskā darbinieku 

apmācība. Šī procesa ietvaros ir notikuši vairāki semināri. Notika seminārs „Ievads kvalitātes 

vadībā”, kurā Aăentūras struktūrvienību vadītāji, tai sk., Koledžas vadība (vadītāja un studiju 

programmu vadītāji), tika iepazīstināti ar kvalitātes vadības sistēmu. Notika arī apmācību 

seminārs „Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde”, kuru vadīja lektors no Hamburgas Dr. Henning 

Hallwachs. Ir notikuši semināri par kvalitātes vadības sistēmu, tiek izstrādāti materiāli par 

kvalitātes vadību un sistēmas ieviešanu dzīvē. 

Lai pilnveidotu Aăentūras darbu un tā kvalitāti, tiek uzlabota klientu datu bāze, kurā ir 

paredzēts iekĜaut nepieciešamos datus par klientiem, lai varētu ne tikai pilnīgi, ievērojot 

profesionālās piemērotības noteikšanas rekomendācijas, apmācīt cilvēkus ar invaliditāti viĦiem 

atbilstošā profesijā, bet arī pilnvērtīgi sniegt viĦiem nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus. 

Tiks noteikta atbildība un limitēta pieeja katram datubāzes lietotājam par konkrēto procesu 

veikšanu atbilstoši normatīvajiem dokumentiem. Klientu pakalpojumu dokumentācija (līgumi, 

rīkojumi u.c.) tiks elektroniski uzglabāti datubāzē un dati par saĦemtajiem pakalpojumiem būs 

pieejami par katru indivīdu. Nepieciešamie dokumenti, atskaites un statistiskie dati tiks ăenerēti 

automātiski. 
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3. Augstākās izglītības programmas anotācija 

3.1. Studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” apraksts 

Studiju programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. marta 

noteikumiem Nr. 141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības standartu”. 

Studiju programma „Viesnīcu servisa vadība” tika izstrādāta un ESF projekta „Studiju 

programmas „Viesnīcu servisa vadība” izstrādāšana un ieviešana’’, līguma 

Nr. 2006/4/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0018 ietvaros. 

Studiju programma Viesnīcu servisa vadība (kods: 41811) ar iegūstamo kvalifikāciju 

Viesnīcu servisa organizators ir pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības pilna un nepilna 

laika studiju programma.  

1. tabula 

Studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” apraksts 

Studiju līmenis Pirmā līmeĦa profesionālās studijas 

Studiju ilgums Pilna laika studijas – 2 gadi 

Nepilna laika studijas – 2,5 gadi 

Imatrikulācijas prasības un 

noteikumi 

Par valsts budžeta līdzekĜiem pilna un nepilna laika studijās 

uzĦem personas ar invaliditāti, kuras saĦēmušas Sociālās 

integrācijas valsts aăentūras Profesionālās piemērotības 

nodaĜas rekomendāciju par atbilstību attiecīgai 4. 

kvalifikācijas līmeĦa studiju programmai un iesniegušas 

nepieciešamos dokumentus. 

Par maksu pilna un nepilna laika studijās konkursa kārtībā 

uzĦem reflektantus, kuri iesnieguši visus nepieciešamos 

dokumentus, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu 

rezultātiem (A, B, C, D vai E līmenis) un sekmēm vidējās 

izglītības dokumentā (ar UzĦemšanas noteikumiem var 

iepazīties pie Koledžas administrācijas) 

Iegūstamā kvalifikācija Viesnīcu servisa organizators 

Prasības grāda un 

kvalifikācijas iegūšanai 

- sekmīga studiju programmas apguve un prakses izpilde 

- kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana 

 

ĥemot vērā to, ka cilvēks invaliditāti var iegūt dzīves laikā un tā rezultātā ir nepieciešams 

mainīt jau izvēlēto profesiju pret citu, kā arī to, ka ne vienmēr cilvēka ar invaliditāti vēlmes 

atbilst viĦa iespējām, 2004. gadā tika izstrādāta kārtība studentu uzĦemšanai par valsts budžeta 
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līdzekĜiem Koledžā RRC pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās 

(apstiprināta Labklājības ministrijā 2004. gada maijā), kuras ietvaros bija iekĜauta profesionālās 

piemērotības noteikšanas programma. 2005. gada 25. jūlij ā Augstākās izglītības padome ar 

vēstuli Nr. 84 informēja, ka piekrīt izstrādātās profesionālās piemērotības noteikšanas 

programmas izmantošanai kā pamatam invalīdu uzĦemšanai studijām.  

Aăentūrai realizējot Koledžas studijas, uzĦemšanai paredzētā profesionālās piemērotības 

noteikšanas programma tika pilnveidota EQUAL projektā „Invalīdu nodarbinātības veicināšana”, 

ESF projektā "Invalīdu profesionālās piemērotības noteikšanas pilnveidošana, izveidojot cilvēka 

funkcionālo spēju izvērtēšanas kabinetus". Rezultātā, 2008. gada aprīlī tika apstiprināta 

aktualizētā profesionālās piemērotības noteikšanas programma (saskaĦota Labklājības 

ministrijā). 

 Aăentūrā ir izveidota profesionālās piemērotības nodaĜa, kura visa gada laikā strādā ar 

cilvēkiem ar invaliditāti profesionālās piemērotības programmas ietvaros. NodaĜas darbības 

mērėis ir: 

• noskaidrot cilvēku ar invaliditāti intereses un motivāciju mācīties; 

• novērtēt vispārējās spējas un zināšanas; 

• apzināt cilvēka prasmes un iemaĦas; 

• izvērtēt veselības stāvokĜa atbilstību izvēlētajai profesijai. 

 Uz profesionālās piemērotības programmu tiek aicināti cilvēki ar invaliditāti, kuri vēlas 

apgūt profesiju, pārkvalificēties vai pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes. Tāpat 

papildus tiek aicināti arī izglītības iestāžu audzēkĦi, kuri meklē savu ceĜu dzīvē un ikviens, kurš 

vēlas mainīt profesiju. 

 Pēc profesionālās piemērotības noteikšanas pretendenti saĦem rekomendācijas par 

katram atbilstošākajām profesijām, gan par iespējām tās iegūt. Šīs rekomendācijas ir 

priekšnosacījums, lai varētu iestāties Koledžas budžeta grupās. 

 Profesionālās piemērotības noteikšanas process ir sekojošs: 

• psihologi individuālās pārrunās noskaidro iepriekšējo dzīves un darba pieredzi, 

psiholoăisko gatavību apgūt kādu profesiju un nākotnē tajā strādāt, vispārējo 

motivāciju mācīties; 

• psihologu vadībā tiek veikti teorētiski un praktiski uzdevumi, kas Ĝauj prognozēt 

spējas uztvert, saprast, apgūt jaunu informāciju; 

• arodskolotāji darba izmēăinājumos Ĝauj izvērtēt profesijai svarīgu īpašību izpausmes, 

kā arī saprast, vai cilvēku interesē darbs ar datoru, grāmatvedībā, virtuvē, vai arī kādā 

citā jomā. 



 14 

• Arodārsts palīdz izvērtēt veselības stāvokli un apzināt esošos vai iespējamos riskus 

veselībai, strādājot izvēlētajā profesijā; 

• Arodārsts sniedz informāciju par veselības stāvoklim vispiemērotāko profesionālās 

darbības jomu un tai nepieciešamo apmācību. 

  

Studiju rezultātā studējošais iegūst zināšanas, kuras Ĝauj pilnvērtīgi strādāt par viesnīcu 

servisa organizatoru. 

 Studiju programma tiek realizēta dienas un nepilna laika klātienes nodaĜās. Studiju 

ilgums dienas nodaĜā ir 2 gadi jeb 4 semestri, neklātienes nodaĜā – 2, 5 gadi jeb 5 semestri. Pilna 

laika klātienes nodaĜā viens kredītpunkts tiek sadalīts kā 20 kontaktstundas un 20 pastāvīgā darba 

stundas. Nepilna laika studijās viens kredītpunkts tiek sadalīts kā 8 kontaktstundas un 32 

pastāvīgā darba stundas. 

 Vispārizglītojošie mācību kursi sastāda 20 KP - 800 akadēmiskās stundas (lekcijas, 

praktiskais darbs, studentu patstāvīgais darbs, ieskaites, eksāmeni). 

 Nozares mācību kursi sastāda 36 KP – 1440 akadēmiskās stundas (lekcijas, praktiskais 

darbs, studentu patstāvīgais darbs, ieskaites, eksāmeni), tai skaitā mācību prakse 240 stundas (6 

KP), kvalifikācijas prakse 400 stundas (10  KP) un kvalifikācijas darbs 320 stundas (8 KP). 

 

3.2. Studiju programmas struktūra 

  

Studiju programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. marta 

noteikumiem Nr. 141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

standartu”. Mācību kursu proporcija studiju programmā ir sadalīta atbilstoši Noteikumu Nr. 141. 

7. punktam. 

2. tabula 

Studiju programmas struktūra 

Mācību kursi Apjoms, KP Procentos pret 

programmas apjomu 

1. Vispārizglītojošie mācību kursi 20 25 

2. Nozares mācību kursi 36 45 

Prakse 6 7,5 

Kvalifik ācijas prakse 10 12,5 

Kvalifik ācijas darbs 8 10 

Kopā: 80 100 
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 Studiju process tiek īstenots tā, lai ne mazāk kā 30% no kursu apjoma tiktu īstenoti 

praktiski – tiek risināti uzdevumi, kā arī uzdoti praktiskie darbi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 

tam, lai nozares studiju priekšmetos studenti apgūtu ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī lai 

iegūtās zināšanas tiktu pārbaudītas praksē. Studiju programmā „Viesnīcu servisa vadība” 

praktiskās nodarbības notiek dažādās Jūrmalas viesnīcās, kā arī Sociālās integrācijas valsts 

aăentūras viesnīcā. Studiju priekšmetos Ēdienu gatavošanas tehnoloăijas pamati un Ēdināšanas 

pamatprincipi un galda klāšanas kultūra praktiskā nodarbības tiek realizētas Koledžas 

laboratorijas telpā, aăentūras ēdnīcā un restorānā. 

Patstāvīgo darbu uzdevumi un to izpildes kontroles veidi ir noteikti mācību programmu 

aprakstos ar kuriem var iepazīties pie Koledžas administrācijas – studiju programmu vadītājiem. 

Sastādot studiju priekšmetu programmas, tika Ħemts vērā, ka Koledžā studē cilvēki ar 

īpašām vajadzībām. Studējošiem, kuriem nepieciešams ilgāks laika posms, lai apgūtu uzdoto 

vielu, mācību materiāls tiek sagatavots izdrukātā veidā, mācību viela atkārtota vairākkārtīgi, lai 

studējošais varētu sekmīgi apgūt uzdoto vielu. Šajos gadījumos pasniedzēji studiju programmās 

paredz iespēju strādāt ar studējošo individuāli un, ja nepieciešams, izmanto patstāvīgajiem 

darbiem paredzēto laiku. 

Liela uzmanība tiek veltīta darbam ar tālmācības grupām. Koledžas studējošajiem, kuru 

darbs norit tālmācības formā, tiek radītas visas iespējas, lai atrodoties ārpus Koledžas, 

studējošais apgūtu visu nepieciešamo studiju priekšmeta vielu. Koledžā ir izveidota datorvide, 

kurā ir ievietoti visi sagatavotie metodiskie materiāli, akadēmiskā personāla prezentācijas. Uz 

doto brīdi ir uzsākta Koledžas elektroniskās apmācības sistēmas MOODLE 

http://koledza.siva.gov.lv/moodle izveide. Šajā sistēma tiek izstrādāti studiju kursi, kas veicina 

jauktās apmācības ieviešanu studiju procesā. Tā kā tālmācības studijas ietver nelielu 

kontaktstundu skaitu, bet lielu patstāvīgo darbu īpatsvaru, tad var nodrošināt ne tikai kontaktu ar 

kursa vadītāju klātienes nodarbībās, bet arī tiešsaites režīmā, kā arī piedāvāt dažādus interaktīvus 

uzdevumus apmācības sistēmā kā individuālu, grupu un pāru darbu.  

Studējošie ar akadēmisko personālu var arī sazināties ar e-pastu palīdzību. ĥemot vērā to, 

ka vairākos projektos tika izstrādātas iespējas veidot videokonferences, patlaban attīstības stadijā 

ir iespēja rīkot šīs videokonferences gan konsultāciju laikā, gan atkārtojot dažādu lekciju 

materiālu. Turpmākajos gados ir paredzēts ierakstīt lekcijas, lai studējošie, kuriem nav bijusi 

iespēja dažādu iemeslu dēĜ apmeklēt nodarbības, varētu nepieciešamo materiālu noskatīties 

ieraksta variantā. 
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3.3. Studiju programmas saturs 

 

Studiju programmas „Viesnīcu servisa organizators” saturs ir veidots tā, lai atbilstu 

profesijas standartam (atbilstību profesijas standartam skatīt 6. nodaĜā). Izstrādājot studiju 

programmas tika Ħemts vērā tas, ka studējošie ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, tāpēc tiek Ħemtas 

vērā arī šo cilvēku iespējamās problēmas mācību procesa laikā – varbūtība, ka ir mācību viela 

studējošajam jāatkārto vairākkārtīgi, nepieciešamība materiālus izsniegt palielinātā formātā 

(cilvēkiem ar redzes traucējumiem) u.tml. Tāpēc tiek veltīta pastiprināta uzmanība tam, ko 

studējošie dara pastāvīgajos darbos, rūpīgi tiek izstrādāti uzdevumi šiem darbiem. Speciāli 

vājredzīgajiem studējošajiem ir iegādāta un visās auditorijās uz konkrētiem datoriem instalēta 

programma „ZOOM TEXT”. Pasniedzēji katra mācību gada sākumā tiek informēti par katra 

studējošā īpašajām vajdzībām, kuras tiek Ħemtas vērā, sagatavojot studiju programmas. 

3. tabula 

 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” saturs 

N.p. 
k. Kursa nosaukums KP Pārbaudes 

veids Docētājs 

I Vispārizgl ītojošie mācību kursi 20   
1. Lietvedība  1 Ieskaite Lektore Sarmīte Verze 
2. Darba un sociālās tiesības  2 Ieskaite Mag.iur. docente Daina Ose  
3. Saskarsmes psiholoăija 3 Eksāmens Mag.psych. lektore Solvita Flugina 

 
4. Personāla vadība  2 Ieskaite Vieslektore Indra UrdziĦa -Merca 
5. Profesionālā angĜu valoda 3 Eksāmens Mag.phil. lektore Ilona Goldmane  

6. Otrā svešvaloda  
vācu valoda 
krievu valoda 

2 Ieskaite Mag.phil. lektore Signe Mainule- 
Meidropa  
Vieslektore Edīte Tentere 

7. Darba drošība un aizsardzība 1 Ieskaite Vieslektors Andris Ozols 
8 Finansu un budžeta pamati  2 Ieskaite Mag. oec. lektore Anita Jansone 
9. Biznesa ekonomikas pamati  2 Ieskaite Lektore Biruta Jansone 
10. Lietišėā informātika 2 Ieskaite  Docente Solveiga Serkova 

 
II Nozares un profesionālās 

specializācijas mācību kursi 
36   

11. Ēdienu gatavošanas tehnoloăijas 
pamati 

4 Eksāmens Lektore Vita Davidoviča 

12. Sanitārijas un higiēnas prasības 1 Ieskaite  Lektore Vita Davidoviča 
13. Ēdināšanas pakalpojumi un galda 

klāšanas pamatprincipi 
3 Eksāmens Lektore Vita Davidoviča 

14. Latvijas un pasaules tūrisma  
piedāvājums  

3 Eksāmens Vieslektore Zane Bonzaka 

15. Tūrisma biznesa pamati  4 Eksāmens Vieslektore Zane Bonzaka 
16. Viesmīlības pamati  3 Kursa darbs, 

Eksāmens 
Lektore Sarmīte Verze 
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17. Viesu uzĦemšanas dienesta 
darbības organizācija  

4 Eksāmens Lektore Sarmīte Verze 

18. Viesnīcas saimniecisko dienestu 
darba organizācija 

4 Eksāmens Lektore Sarmīte Verze 

19. Tūristu mītnes un to kvalitāte 1 Ieskaite  Vieslektors Armands Muižnieks 
20.  Kūrortuloăija un veselības 

tūrisms 
2 Ieskaite Vieslektors Armands Muižnieks 

21. Tūrisma marketings un 
pārdošanas vadība 

3 Eksāmens Vieslektore Maija Pūpola 

22. Tūrisma statistika un pētniecība 2 Ieskaite  Vieslektors Ainārs Brencis 
 Ievads specialitātē 1 Ieskaite Mag.psych. lektore Solvita Flugina 

Vieslektore Zane Bonzaka 
 Civilā aizsardzība 1 Ieskaite Vieslektors Andris Ozols 

III PRAKSE  16   
23. 
24. 

• Mācību prakse; 
• Kvalifik ācijas prakse; 

 

6 
10 

Ieskaite 
Ieskaite 

 

 V KVALIFIK ĀCIJAS DARBS 8   
25. • Kvalifik ācijas darbs 8 Eksāmens  
 Pavisam kopā: 80    

Studiju kursu anotācijas un aprakstus skatīt pielikumā. Izvērsts studiju kursu programmu 

apraksts ir apskatāms pie Koledžas administrācijas. 

Katra studiju kursa laikā studējošajam ir jānokārto priekšmetā noteiktie pārbaudījumi – 

kontroldarbi, pastāvīgie darbi u.tml., kā arī noslēgumā jānokārto ieskaite vai eksāmens. 

LR Ministru kabinets 2007. gada 29. maijā pieĦēma noteikumus Nr. 347. „Grozījumi 

Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības standartu””. Šajos grozījumos ir paredzēts papildināt Ministru 

kabineta noteikumus Nr. 141 ar 5.1 punktu: „...Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

mācību kursu obligātajā saturā iekĜauj moduli uzĦēmējdarbības profesionālo kompetenču 

veidošanai... Moduli iekĜauj visās programmās ne mazāk kā sešu kredītpunktu apjomā.” 

Izvērtējot studiju programmu, 2007. gada 5. septembra Koledžas padomes sēdē tika nolemts 

modulī iekĜaut mācību priekšmetus „Darba un sociālās tiesības”, „Biznesa ekonomikas pamati” 

un „Finansu un budžeta pamati”, kopā 6 kredītpunktu apjomā. 

Atbilstoši Koledžas padomes lēmumam ir ieviests jauns studiju kurss „Ievads 

specialitātē”.  

Koledžā, pamatojoties uz Civilās aizsardzības likumu un 2007. gada 11. septembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 612 „Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam 

un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”, ir izstrādāts un ieviests studiju 

priekšmets „Civilā aizsardzība” 1 KP apjomā. Studiju priekšmeta saturs, atbilstoši  MK 

noteikumu Nr. 612 4. punktam, ir saskaĦots ar Iekšlietu ministriju.  
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4. Studiju programmas zināšanu vērt ēšanas sistēma 

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Viesnīcu servisa vadība 

studentu prasmes studiju procesa laikā vērtē atbilstoši 2001.gada 20. marta MK Noteikumiem 

Nr.141 ‘‘Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu’’ un 

Sociālās integrācijas valsts aăentūras Koledžas Zināšanu un pārbaudes novērtēšanas kārtībai. 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: pozitīvo 

sasniegumu summēšanas princips – iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot pozitīvos 

sasniegumus; vērtējuma pārbaudes obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu 

par programmu pamatdaĜās ietvertā obligātā satura apguvi; prasību atklātības un skaidrības 

princips – atbilstoši izvirzītajiem programmu mērėiem un uzdevumiem, kā arī mācību kursu 

mērėiem un uzdevumiem ir noteikts pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai; 

vērtēšanā izmanto pārbaudes veidu dažādības principus – programmas apguves vērtēšanā 

izmanto dažādus pārbaudes veidus. Vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes darbā tiek dota 

iespēja apliecināt analītiskās un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaĦas visiem apguves 

līmeĦiem atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekĜaujamais satura apjoms atbilst 

kursu programmās noteiktajam saturam un profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu 

prasībām.  

 Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. Minimālais 

mācību kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti. Eksāmenā programmas apguve 

tiek vērtēta 10 ballu skalā: 

1. Ĝoti augsts apguves līmenis (10 — "izcili", 9 — "teicami"); 
2. augsts apguves līmenis (8 — "Ĝoti labi", 7 — "labi"); 
3. vidējs apguves līmenis (6 — "gandrīz labi", 5 — "viduvēji", 4 — "gandrīz viduvēji"); 
4. zems apguves līmenis (3 — "vāji", 2 — "Ĝoti vāji", 1 — "Ĝoti, Ĝoti vāji"). 
 Ieskaitē studiju kursa apguves līmeĦa un prakses sasniegumu vērtējums ir "ieskaitīts" vai 

"neieskaitīts". No 2009/2010 studiju gada ieskaite tiks vērtēta 10 ballu skalā. 

Programmas apguves beigās kārtojams valsts noslēguma pārbaudījums — kvalifikācijas 

eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaĜa ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas 

locekĜi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo 

organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

Diplomu par pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina arī iegūto 

ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, saĦem studējošais, kurš apguvis programmu un 

nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 41. 

                                                 
1 Noteikumi par pirm ā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, Spēkā no 05.04.2001, Noteikumi nr. 
141,  Grozījumi: 29.05.2007. not. nr.347 (L.V., 1.jūn., nr.88) 
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5. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

5.1. Studiju metodes un formas 

Studiju procesa laikā studējošais tiek virzīts no vispārējo zināšanu apgūšanas uz to 

padziĜināšanos. Pastiprināta uzmanība tiek veltīta profesionālo zināšanu iegūšanai, studējošais 

tiek stimulēts pastāvīgi mācīties. Studiju procesā izmanto dažādas studiju metodes: 

- lekciju un semināru vai praktisko nodarbību forma; 

- interaktīvās lekcijas izmantojot multimediju iekārtas – datu projektorus, portatīvo 

datoru, video un audio atskaĦošanas iekārtas, interaktīvās tāfeles; 

- pastāvīgie darbi, projekti un kursa darbi gan individuāli, gan sadalot studējošos 

grupās. 

Studiju metodes un formas ir atkarīgas no katra kursa specifikas, katra priekšmeta 

programmā paredzētajām prasībām. ĥemot vērā to, ka koledžā pamatā studē cilvēki ar 

invaliditāti, pasniedzēji Ħem vērā katra studējošā individuālās vajadzības. Aktīvu līdzdalību 

darbā ar studentiem ar īpašām vajadzībām veic sociālā darba nodaĜa, kas palīdz izstrādāt 

individuālu pieeju katram studējošajam, Ħemot vērā profesionālās piemērotības rekomendācijas. 

Studentiem svarīgi attīstīt tādas nepieciešamās mācīšanās prasmes kā lekciju pareizs, koncentrēts 

pieraksts (konspektēšana), kritiskā domāšana, kā arī prasme pareizi mācīties. Studiju programmā 

ir atsevišės studiju kurss „Ievads specialitātē”, kurā tiek aplūkoti visi šie jautājumi. Šajā kursā 

studentiem tiek sniegta arī vispārēja ievirze par studiju norisi, prakses gaitu, prakses programmas 

izpildi un prakses atskaites rakstīšanu, kā arī kursa darbu izstrādi. 

Studiju process tiek veidots tā, lai studentiem un pasniedzējiem veidotos savstarpējā 

sapratne un cieĦa, lai studējošie būtu spējīgi gan studiju procesā, gan turpmākajā praktiskajā 

darbā efektīgi risināt problēmas, pieĦemt lēmumus, uzĦemties atbildību. 

 

5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, studējošo iesaistīšana 

pētniecības projektos 

 

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Viesnīcu servisa 

vadība” realizēšanā iesaistītais akadēmiskais personāls ir veicis zinātniskos pētījumus un 

publikācijas, kā arī piedalījušies ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs  

ĥemot vērā to, ka Koledža ir mācību iestāde, kuras darbība orientējas uz izglītības 

sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti, tad pārsvarā pētnieciskā darbība ir virzīta uz to, lai 

pilnveidotu šo cilvēku apmācības procesu, kā rezultātā viĦi daudz sekmīgāk iekĜautos darba tirgū 

un integrētos mūsdienu sabiedrībā. 
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Pēdējo gadu laikā pedagoăiskais un vadības personāls ir piedalījies profesionālās 

kompetences paaugstināšanas semināros ar vieslektoriem no Vācijas. Koledžā nepārtraukti 

notiek pedagogu tālākizglītība, semināru organizēšana un iesaistīšanās starptautiskos pieredzes 

apmaiĦas projektos. Studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” pedagogi ir piedalījušies 

pieredzes apmaiĦas braucienos uz sekojošām valstīm: uz Pērnavas Koledžu (Parnu College), 

Bournemout Colleage un Fuldas un Marburgas Tūrisma un viesnīcas vadības skolām, tikušies ar 

pedagogiem un studentiem, lai varētu pārĦemt šo augstskolu profesionālo pieredzi.  

Aăentūras Koledža laika posmā no 2004. gada 1. oktobra līdz 2007. gada 30. septembrim 

piedalījās Brno Tehnoloăiskās universitātes (Čehija) vadītā Eiropas Savienības Leonardo da 

Vinci programmas starptautisko tīklu projektā „Invalīdu pārkvalifikācija ar IKT palīdzību”. 

Projektā vēl darbojās pasniedzēji no citām augstskolām, – Košices Tehniskās Universitātes 

(Slovākija), Sofijas Universitātes (Bulgārija), Baltijas Izglītības Tehnoloăiju institūta (Lietuva) 

un Rīgas Tehniskās universitātes, kā arī sociālās aprūpes un izglītības iestādes – Kladrubes 

Rehabilitācijas centrs no Slovākijas un Pieaugušo izglītības centrs no Itālijas. SIVA Koledža bija 

divi galvenie uzdevumi projektā : 

1. Koledžas pasniedzēji sadarbībā ar RTU kolēăiem strādāja pie vairāku kursu un moduĜu 

izstrādes, atbilstoši cilvēku ar invaliditāti specifiskajām vajadzībām 

2. Izstrādāto materiālu aprobēšana un testēšana. Studiju materiāli tika izmantoti Koledžas 

studentu grupās. Tika analizēts studentu – invalīdu dotais kursu vērtējums atkarībā no viĦu 

invaliditātes veida, vecuma, dzimuma u.c. Tika pētīta studentu motivācija, viĦu datorzināšanu 

iemaĦu un prasmju progress pēc attiecīgā kursa apguves un salīdzinājums ar citu studentu, kas 

nebija iesaistīti kursu un to moduĜu apguves procesā, zināšanu līmeni, psiholoăiskā u.c. atbalsta 

loma studiju procesā u.c.jautājumi. 

Hopedy projekta ietvaros, sadarbojoties Koledžas un Baltijas datoru akadēmijas 

akadēmiskajam personālam, tika adaptēti un integrēti ECDL kursu un WEB lapu izstrādes 

studiju materiāli atbilstoši cilvēku ar invaliditāti individuālajām vajadzībām. Studiju materiāli 

tika testēti Koledžas studentu grupās, vienlaicīgi pētot studentu motivāciju, studiju intensitāti, 

eksāmenu procedūras norisi un ilgumu, psiholoăiskā atbalsta nepieciešamību studiju procesa un 

eksāmenu kārtošanas gaitā. 

Nozīmīgu darbu Koledžas akadēmiskais personāls ir ieguldījis EQUAL projekta 

realizācijā. Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērėis ir 

cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās 

atstumtības riskam pakĜauto iedzīvotāju iekĜaušanos darba dzīvē. EQUAL projekti tiek ieviesti, 

veidojot nacionāla un Eiropas Savienības līmeĦa sadarbības partnerības. Galvenie ieguvumi no 

Eiropas kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” 
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realizēšanas ir sekojoši: 

1. Izstrādātā profesionālās piemērotības noteikšanas metodika Ĝauj cilvēkiem ar 

invaliditāti Latvijā izvēlēties savām zināšanām, spējām un veselības stāvoklim atbilstošu 

profesiju un veiksmīgi uzsākt izglītību tajā. 

2. Izstrādāta metodika, ar kuras palīdzību cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām Latvijā būs 

iespēja apgūt izglītības programmas un atgriezties darba tirgū. 

3. Jaunu profesionālās rehabilitācijas metožu ieviešana paaugstinās mācību kvalitāti un veicinās 

darba tirgū pieprasīto iemaĦu un prasmju apguvi Latvijā dzīvojošiem invalīdiem darbspējīgā 

vecumā. 

4. Izstrādātā profesionālās pilnveides izglītības programma Ĝaus sagatavot profesionālās 

izglītības pedagogus un sociālos darbiniekus darbam ar invalīdiem. 

5. Izstrādātā tehnoloăija valodas sintēzes pārveidošanai skaĦas formātā latviešu valodā Ĝaus 

personām ar redzes traucējumiem izmantot informācijas tehnoloăijas un apgūt izglītības 

programmas. 

6. Sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanas vai uzlabošanas metodika palīdzēs invalīdiem 

apgūt un nostiprināt patstāvīgās dzīves iemaĦas. 

7. Invalīdi ar zemu izglītības vai profesionālo iemaĦu līmeni Latvijā varēs apgūt sev piemērotu 

profesiju un būt nodarbināti. 

8. Izveidotais modelis medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu 

pēctecības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā un tā ieviešanai sagatavotie 

likumdošanas izmaiĦu ieteikumi dos iespēju saĦemt savlaicīgu un atbilstošu rehabilitāciju un 

atgriezties darba tirgū. 

9. Ja tiks veiktas rekomendētās likumdošanas izmaiĦas, agrīnās diagnostikas sistēma nodrošinās 

iespēju novērst draudošu invaliditāti. 

10. Uzlabojusies sabiedrības informētība par invalīdu nodarbinātības problēmām. Presē, radio un 

TV palielinājies publikāciju skaits par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības problēmām, izvirzot 

šos jautājumus mediju dienas kārtībā un rosinot diskusiju darba devēju, nevalstisko organizāciju 

un valsts un pašvaldību iestāžu starpā. Sabiedrība informēta par projekta gaitā izstrādātajiem 

produktiem, piemēram, runas sintēzes programmatūru, metodiskajiem materiāliem, u.c. 

Nostiprināts Aăentūras prestižs, informējot sabiedrību par cilvēkiem ar invaliditāti pieejamajām 

izglītības un studiju programmām. 

Projekts tika veidots sadarbībā ar vairākiem iesaistītajiem partneriem: 

- Arodslimību ārstu asociācija; 

- Latvijas Darba devēju konfederācija; 

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija; 
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- Valsts Sociālās apdrošināšanas aăentūra; 

- Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO; 

- Latvijas Nedzirdīgo savienība; 

- Latvijas Neredzīgo biedrība; 

- Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde; 

- Rīgas Tehniskās universitātes - RTU tālmācības studiju centrs; 

- BO VU „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”; 

- Rīgas StradiĦa universitāte. 

Projekta rezultātus (izstrādāto metodiku, pētniecības rezultātus u.c.) turpmāk varēs 

pielietot visi Latvijas teritorijā dzīvojošie invalīdi. Jaunas politikas un pieejas invalīdu darba 

spēju veicināšanā, lai nodrošinātu piekĜuvi vai atgriešanos darba tirgū, arī turpmāk tiks pētītas, 

pārbaudītas un ieviestas Latvijā, pamatojoties uz attīstīto Eiropas valstu pieredzi. Koledžai ir 

izveidojusies plaša sadarbība ar vairākām mācību iestādēm Vācijā, Hamburgā. 

Lai paaugstinātu darba kvalitāti, regulāri tiek organizēti semināri gan Vācijā, gan uz 

vietas Koledžā, piedaloties vislektoriem no Vācijas. Leonardo da Vinci pilot projektu un 

multiplikatora efekta projektu un Socrates Minerva ietvaros Koledžas pedagogi ir veikuši 

zinātniskipētniecisko darbu, izstrādājuši mācību un metodiskos materiālus par sekojošām tēmām: 

1. „Jaunāko informāciju tehnoloăiju apmācība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izmantojot 

jaunākos sasniegumus mācību procesa plānošanā un organizācijā” – sadarbībā ar KauĦas 

Tehnoloăijas universitāti Lietuvā un Vestminsteras Universitātes datorapmācības centru Anglijā; 

2. „Mācību kvalitāte, tās plānošana, organizēšana un vadīšana”- sadarbībā ar ŠauĜu Universitāti 

Lietuvā un Hessenes Invalīdu profesionālās izglītības iestādi Vācijā; 

3. „Sistēmpieeja apmācības procesa plānošanā un mācību efektivitātes paaugstināšanā” un 

„Efektīva sadarbības veidošana starp mācību iestādēm un darba devējiem; iniciatīvas 

audzināšana studentos” – sadarbībā ar Malakovas koledžu un Ostfoldas zemes pārvaldes institūtu 

Norvēăijā, Keskuspuisto profesionālās apmācības institūtu un Izglītības ministriju Somijā, 

Limožas Jauniešu kameru un Limožas tehnoloăijas institūtu Francijā; 

4. „Informāciju tehnoloăijas mācību metodika klātienes un tālmācību studiju organizēšanai” – 

sadarbībā ar KauĦas Tehnoloăijas universitāti, Lietuvas Fiziskās Izglītības Akadēmiju, Lietuvas 

Darba tirgus mācību organizāciju, Utenas medicīnas koledžu Lietuvā, KieĜces Tehnoloăisko 

universitāti Polijā, Rīgas Tehnisko universitāti Latvijā, Nacionālo Tālmācības universitāti 

Spānijā, Castel-y-Dail Telecentru Lielbritānijā un Limerikas Universitāti Īrijā. 

Pēdējo gadu laikā pedagoăiskais un vadības personāls ir piedalījies kvalifikācijas 

celšanas semināros ar vieslektoriem no Vācijas. Koledžā nepārtraukti notiek pedagogu 

tālākizglītība, semināru organizēšana un iesaistīšanās starptautiskos pieredzes apmaiĦas 
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projektos: EQUAL projektā „Invalīdu nodarbinātības veicināšana”, Inovatīvu profesionālās 

rehabilitācijas metožu ieviešana darbā ar invalīdiem ir iesaistīti sekojoši pedagogi: S.Serkova, S. 

Mainule – Meidropa un B.Jansone. 2007./20008. studiju gadā lektori papildināja un paaugstināja 

savas zināšanas atbilstoši darba specifikai. Projekta ietvaros tika izveidoti speciāli apmācības 

kursi 200 stundas „Profesionālās izglītības pedagogu, kuri strādā ar jauniešiem ar speciālām 

vajadzībām, profesionālā pilnveide.” S.Serkova, B.Jansone, A.Ozols, S. Flugina apmeklēja 

kursus „Laika vadība”, „Kvalitātes vadība un standarta LVS N – ISO 9001/2000 prasību 

pielietošana praksē.”, semināru „Ergonomika darbā ar datoru, atbilstošas darba vietas 

iekārtošana.” 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības mērėis ir īstenot padziĜinātu zināšanu 

apguvi konkrētajā nozarē. Galvenā uzmanība tiek veltīta tam, lai studenti būtu profesionāli 

sagatavoti darba tirgum. Paralēli tam Koledžas akadēmiskais personāls cenšas iesaistīt studējošos 

pētnieciskajos darbos, kuru rezultātā tiek veidoti projekti, kuru īstenošanas gaitā tiek nodrošināta 

studiju programmā iekĜauto priekšmetu apgūšana. 

2008. gada maijā notika pirmā Sociālās integrācijas valsts aăentūras Koledžas konference 

ar nosaukumu – „Informācija. Izglītība. Integrācija.” Konferencē tika iesaistīti arī surdotulku 

grupas studenti ar veiktajiem pētījumiem par izglītības un integrācijas jautājumiem cilvēkiem ar 

dzirdes traucējumiem. 

2009. gada jūnija pirmajā nedēĜā tiek plānota otrā Aăentūras Koledžas konference. 

Konferencē ir paredzēta Viesnīcas servisa vadības studiju programmas akadēmiskā personāla un 

studējošo dalība, sagatavojot darbus par šādām tēmām: 

Jaunatnes tūrisma iespējas un tendences Latvijā 

Viesnīcu numuru piemērošana cilvēkiem ar invaliditāti. 

Veselības tūrisms un dzīves kvalitāte. 

Tehnoloăiju attīstība tūrisma nozarē un tā ietekme uz cilvēkiem ar invaliditāti. 

E vielas cilvēka uzturā.   
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6. Augstākās izglītības perspektīvais novērt ējums 

 

6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesionālās augstākās 

izglītības standartam 

 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesnīcu servisa vadība ir 

izstrādāta atbilstoši LR Ministru Kabineta noteikumiem nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā 

līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu”. 

 Studiju programmas Viesnīcu servisa vadība obligātais saturs ietverts šādās 

programmu pamatdaĜas: 

− mācību kursi (lekcijas, praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, projekta darbs); 

− mācību un kvalifikācijas prakse uzĦēmumos; 

− kvalifikācijas darbs. 

  Studiju programmas mācību kursu obligāto saturu veido: 

− vispārizglītojošie mācību kursi (humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, informācijas 

tehnoloăijas) 

− nozares mācību kursi (obligātie mācību kursi, profesijas mācību kursi). 

Studiju kursa apjoms, tā sadalījums pa kredītpunktiem (KP) un salīdzinājums ar 

Valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarta prasībām attēlots 4. tabulā. 

 

4.  tabula 

1. līmeĦa profesionālās augstākās studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” 

Studiju kursa apjoma (KP) salīdzinājums ar valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības standartu 

Npk. Kritēriji Valsts profesionālās augstākās 
izglītības standarts 

1. līmeĦa profesionālā 
augstākā studiju programma 

Viesnīcu servisa vadība 
1. Studiju kursu apjoms  80-120 KP 

 

80 KP 

2.  Studiju kursi   Kopējais apjoms ne mazāk kā 
56KP, nepārsniedzot 75% no 
programmas kopējā apjoma  

1. Vispārizglītojošie mācību kursi 
ne mazāk kā 20KP 

2. Nozares mācību kursi ne 
mazāk kā 36 KP 

3. Studējošo patstāvīgā darba 
apjoms atbilstoši mācību kursu 
nosacījumiem ir 35–40 procentu 

56 KP (70%) 

 

20 KP 

 

36 KP 

Studiju kursi ir sadalīti 
saskaĦā ar KP apjomu gan 
kontaktstundās (teorija, 
praktiskie darbi), gan 
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no mācību kursu kopējā apjoma. pastāvīgā darba stundās 

3. Prakse Ne mazāk kā 16 KP 16 KP, tai sk.,: 
Mācību prakse 6 KP; 
Kvalifik ācijas prakse 10 KP 

4.  

 

Kvalifik ācijas darbs 

 

Ne mazāk kā 8 KP, nepārsniedzot 
10%  no programmas kopējā 
apjoma  

8 KP (10%) 

 

 

6.2. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesijas standartam 

  

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Viesnīcu servisa vadība” ir 

izstrādāta atbilstoši Profesijas standarta – profesijas Viesnīcu servisa organizators prasībām. 

Studiju programmas kursi ir izstrādāti Ħemot vērā standartā minētos pienākumus, uzdevumus un 

nepieciešamās prasmes viesnīcu servisa organizatoram. SaskaĦā ar LR Profesiju standarta – 

Viesnīcu servisa organizators – prasībām.   

Viesnīcu servisa organizators ir atbildīgs par struktūrvienības ikdienas darba organizēšanu, 

produktu pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu viesiem. Veic personāla vadīšanu, lai sasniegtu 

uzĦēmuma mērėus, sadarbojas ar citu struktūrvienību vadītājiem. 

5. tabula 

 Studiju programmas atbilstība profesijas standartam  

Zināšanu līmenis  
Zināšanas 

Apguvei paredzētais studiju 

kurss priekšstats  izpratne  pielietošana  

Noliktavu saimniecības 
darba organizācija  

Viesnīcas saimniecisko 
dienestu darba organizācija 

 ****  

Ēdienu gatavošanas 
tehnoloăijas pamati  

Ēdienu gatavošanas 
tehnoloăijas pamati 

  **** 

Valsts valoda lietvedībā  Lietvedība   **** 

Profesionālā krievu 
valoda 

Otrā svešvaloda, krievu 
valoda 

 ****  

Profesionālā angĜu vai 
vācu valoda 

Profesionālā angĜu valoda  ****  

Profesionālās vācu vai 
angĜu valoda 

Profesionālā vācu valoda   **** 

Retorika Saskarsmes psiholoăija   **** 
Lietvedība Lietvedība   **** 

Kustību kultūra Saskarsmes psiholoăija   **** 
Latvijas un pasaules 
tūrisma piedāvājums 

Latvijas un pasaules 
tūrisma piedāvājums 

  **** 

Tūrisma biznesa pamati Tūrisma biznesa pamati  ****  
Vides aizsardzība Latvijas un pasaules 

tūrisma piedāvājums 
 ****  

Viesmīlības industrijas 
pamati 

Viesmīlības pamati   **** 

Lietišėā saskarsme Saskarsmes psiholoăija   **** 
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Darba likumdošana Darba un sociālās tiesības   **** 
Patērētāju tiesību 
aizsardzība 

Darba un sociālās tiesības   **** 

Viesu uzĦemšanas 
noteikumi viesnīcā 

Viesu uzĦemšanas dienesta 
darbības organizācija 

  **** 

Informātika Lietišėā informātika   **** 
Viesnīcas saimniecība Viesnīcas saimniecisko 

dienestu darba organizācija 
 ****  

Darba drošības noteikumi Darba drošība un 
aizsardzība 

  **** 

Sanitārijas un higiēnas 
prasības 

Sanitārijas un higiēnas 
prasības 

  **** 

Pirmās palīdzības 
sniegšanas noteikumi 

Darba drošība un 
aizsardzība 

  **** 

Uzskaite un kalkulācija Finansu un budžeta pamati 
Biznesa ekonomikas pamati 

  **** 

Norēėinu veidi Finansu un budžeta pamati 
Biznesa ekonomikas pamati 

  **** 

Darba, sociālās un cita 
veida tiesības un 
garantijas 

Darba un sociālās tiesības   **** 

Biznesa vadības principi Biznesa ekonomikas pamati  ****  
Personāla vadības 
principi 

Personāla vadība   **** 

Pakalpojumu pārdošana Tūrisma mārketings un 
pārdošanas vadība 

  **** 

Tehnoloăiskā aprīkojuma 
ekspluatācijas noteikumi 

Ēdienu gatavošanas 
tehnoloăijas pamati 

 ****  

Darba drošības un 
aizsardzības noteikumi 

Darba drošība un 
aizsardzība 

  **** 

Lietišėā saskarsme Saskarsmes psiholoăija   **** 
Informācijas datu bāzu 
veidošana 

Lietišėā informātika   **** 

Finansu un budžeta 
pamati 

Finansu un budžeta pamati  ****  

Stratēăiskais marketings Tūrisma mārketings un 
pārdošanas vadība 

 ****  

Biznesa vadības principi Biznesa ekonomikas pamati  ****  
Tehnoloăiskā aprīkojuma 
ekspluatācijas noteikumi 

Ēdienu gatavošanas 
tehnoloăijas pamati 

 ****  

Darba, sociālās un cita 
veida tiesības un 
garantijas 

Darba un sociālās tiesības   **** 

Personāla vadības 
principi 

Personāla vadība   **** 

Pārdošanas vadība Tūrisma mārketings un 
pārdošanas vadība 

  **** 

Darba drošības un 
aizsardzības noteikumi 

Darba drošība un 
aizsardzība 

  **** 

Saskarsmes psiholoăija Saskarsmes psiholoăija   **** 
Lietišėā etiėete Viesmīlības pamati   **** 
Informācijas datu bāzu 
veidošana 

Lietišėā informātika   **** 

Mārketings Tūrisma mārketings un 
pārdošanas vadība 

  **** 
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6.3. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Latvijas augstākās 

izglītības programmām 

 

Aăentūras Koledžas studiju programma „Viesnīcu servisa vadība” tika salīdzināta ar 

sekojošām studiju programmām Latvijas augstskolās: 

1) SIA „Biznesa vadības koledžas” (turpmāk tekstā – BVK) pirmā līmeĦa profesionālā 

studiju programma „Tūrisma un viesnīcu serviss” ( 6. tabula); 

2) Latvijas lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU): pirmā līmeĦa nepilna 

laika profesionālā studiju programma „Viesnīcu pakalpojumi” (7. tabula); 

6. tabula  

BVK tālmācības studiju programmas „Tūrisma un viesnīcu serviss” salīdzinājums ar Koledžas 

studiju programmu „Viesnīcu servisa vadība” pilna un nepilna laika klātienei 

Studiju kursi pirm ā līmeĦa augstākā 
profesionālā studiju programmā „T ūrisma 
un viesnīcu serviss” 

Studiju kursi pirm ā līmeĦa augstākā 
profesionālā studiju programmā „Viesnīcu 
servisa vadība” 

VISPĀRIZGL ĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI VISPĀRIZGL ĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI 
Datorzinības (2 KP) Lietišėā informātika (2 KP) 
Saskarsmes psiholoăija (4 KP) Saskarsmes psiholoăija (3 KP) 
Biznesa angĜu/ vācu valoda (4 KP) Profesionālā angĜu valoda (3 KP) 
Vadzinības (2 KP) Biznesa ekonomikas pamati (2 KP) 
Mārketings (4 KP) Tūrisma mārketings un pārdošanas vadība (3 

KP) 
Biznesa krievu valoda (4 KP) Otrā svešvaloda vācu vai krievu valoda (2 KP) 
NOZARES STUDIJU KURSI NOZARES STUDIJU KURSI  
Grāmatvedības pamati (2 KP) Finansu un budžeta pamati (2 KP)  
Tūrisma biznesa pamati (2 KP) Tūrisma biznesa pamati (4 KP) 
Aktīvais un lauku tūrisms (2 KP) Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums (4 

KP) 
Darba un sociālās tiesības (2 KP) Darba un sociālās tiesības (2 KP) 
Mikroekonomika (2 KP) -  
Makroekonomika (2 KP)  -  
Tūrisma un viesmīlības uzĦēmējdarbība (2 KP) Tūrisma biznesa pamati (4 KP) 
Cilvēkresursu vadība (2 KP) Personāla vadība (2 KP) 
Lietišėā etiėete (2 KP)  Viesmīlības pamati (3 KP) 
Starptautiskais tūrisma un viesnīcu bizness 
(2KP) 

Tūrisma biznesa pamati (4 KP) 

Ēdināšanas serviss (4 KP) Ēdināšanas pakalpojumi un galda klāšanas 
pamatprincipi (3 KP) 
 

Projektu sagatavošana un vadīšana (2 KP) -  
Viesnīcu uzĦemšanas dienesta darbības 
organizācija 

Viesu uzĦemšanas dienesta darbības 
organizācija (3 KP) 
 

Profesionālā klientu apkalpošana Viesmīlības pamati (3 KP) 
 

Pasaules ekonomiskā ăeogrāfija Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums (4 
KP) 
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IZVĒLE  
Pasaules kultūras vēsture I (2 KP) -  
Pasaules kultūras vēsture II (2 KP) -  
Finanšu grāmatvedība (2 KP)  -  
Organizāciju psiholoăija (2 KP) - 
Sociāli psiholoăiskie un komunikācijas treniĦi 
(2 KP) 

- 

Loăistika -  
Aroda veselība, drošība un civilā aizsardzība 
(2 KP) 

Darba drošība un aizsardzība (1 KP) 
Civilā aizsardzība (1 KP) 

Lietvedība un arhīvs (2 KP) Lietvedība (1 KP) 
Mārketinga plānošana un reklāma (2 KP) Tūrisma mārketings un pārdošanas vadība (3 

KP) 
 

PRAKSE  
Tūrisma organizēšanas prakse (8 KP) Prakse (6 KP) 

 
Viesnīcu prakse (8 KP) Kvalifikācijas prakse (10 KP) 

 
KVALIFIK ĀCIAJS DARBS (8 KP) Kvalifikācijas darbs (8 KP) 

 
KOPĀ: 88 KREDĪTPUNKTI KOPĀ: 80 KREDĪTPUNKTI 
 Kā redzams 6. tabulā BVK pirmā līmeĦa augstākā profesionālā studiju programma 

„Tūrisma un viesnīcu serviss” no Koledžas pirmā līmeĦa augstākās profesionālās studiju 

programmas „Viesnīcu servisa vadība” atšėiras par 8 kredītpunktiem. Tūrisma un viesnīcu 

servisa programmai ir par astoĦiem kredītpunktiem vairāk kā Viesnīcu servisa vadības 

programmai. Par pieciem kredītpunktiem atšėiras programmu vispārizglītojošie kursi - Tūrisma 

un viesnīcu servisa programmā ir par pieciem kredītpunktiem vairāk – šī atšėirība redzamajā 

tabulā veidojas no sekojošā: studiju programmā „Viesnīcu servisa vadība” atšėirībā no studiju 

programmas „Tūrisma un viesnīcu serviss” ir sekojoši studiju priekšmeti, kas nav Tūrisma un 

viesnīcu servisa programmā: darba drošība un aizsardzība (1 KP), Lietvedība ( 1 KP) Darba un 

sociālās tiesības (2 KP), Finansu un budžeta pamati (2 KP). Atšėiras arī studiju priekšmets 

Mārketings, ka Tūrisma un viesnīcu servisa programmā studiju priekšmets sastāda 4 KP, bet 

Viesnīcu servisa vadības programmā 3 KP.  

7. tabula 

LLU pirmā līmeĦa profesionālās studiju programmas „Viesnīcu pakalpojumi” nepilna laika 

klātienei salīdzinājums ar Koledžas studiju programmu „Viesnīcu servisa vadība” pilna un 

nepilna laika klātienei 

Studiju kursi pirm ā līmeĦa augstākā 
profesionālā studiju programmā „Viesnīcu 
pakalpojumi ” 

Studiju kursi pirm ā līmeĦa augstākā 
profesionālā studiju programmā „Viesnīcu 
servisa vadība” 

VISPĀRIZGL ĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI VISPĀRIZGL ĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI 
Saskarsmes psiholoăija (2 KP)  Saskarsmes psiholoăija (3 KP) 
Runas un kustību kultūra   -  
Lietišėā etiėete  Viesmīlības pamati (3 KP) 

 



 29 

Cilvēka un vides aizsardzība (4 KP) Darba drošība un aizsardzība (1 KP) 
Civilā aizsardzība (1 KP) 

Svešvaloda (angĜu valoda) (6 KP) - 
Svešvaloda (vācu valoda) (6 KP) Otrā svešvaloda vācu vai krievu valoda (2 KP) 
Ėīmija -  
Augstākās matemātikas pamati (4 KP)  
Lietišėā informātika (2 KP) Lietišėā informātika (2 KP) 
Profesionālā svešvaloda (angĜu valoda) (4 KP) Profesionālā angĜu valoda (3 KP) 
Profesionālā svešvaloda (vācu valoda) (4 KP)  -  
Socioloăija (2 KP)  -  
Tiesību pamati (4 KP) Darba un sociālās tiesības (2 KP) 
Lietvedība (2 KP) Lietvedība (1 KP) 
NOZARES STUDIJU KURSI   NOZARES STUDIJU KURSI  
Tūrisma pamati I (2 KP)  Tūrisma biznesa pamati (4 KP) 
Tūrisma pamati II (6 KP)  
Ēdienu gatavošanas tehnoloăijas pamati (4 KP) Ēdienu gatavošanas tehnoloăijas pamati (4 KP) 
Viesu uzĦemšanas un apkalpošanas 
organizācija ( 6 KP) 

Viesu uzĦemšanas dienesta darbības 
organizācija (4 KP) 

Viesnīcu un restorānu darba organizācija I (6 
KP) 

Ēdināšanas pakalpojumi un galda klāšanas 
pamatprincipi (3 KP) 

Viesnīcu un restorānu darba organizācija II (3 
KP) 

 - 

Viesnīcu saimniecība ( 4 KP) Viesnīcas saimniecisko dienestu darba 
organizācija (4 KP) 

Sanitārija un higiēna (6 KP) Sanitārijas un higiēnas prasības (1 KP) 
Restorānu un viesnīcu tehnoloăiskais 
aprīkojums ( 6 KP) 

-  

Vadīšanas pamati (4 KP)  
Tirgzinība (6 KP)  
Biznesa pamati (2 KP) Biznesa ekonomikas pamati (2 KP) 
Finanšu grāmatvedība (2 KP)  
IZVĒLES - 
Krievu valoda  - 
Racionāls un veselīgs uzturs (2 KP) -  
UzĦēmumu telpu plānošana (4 KP)  -  
PRAKSE  
Viesnīcu organizācija (10 KP) Prakse (6 KP) 
Viesnīcu vadība (6 KP) Kvalifikācijas prakse (10 KP) 
KVALIFIK ĀCIAJS DARBS (8 KP) Kvalifikācijas darbs (8 KP) 
KOPĀ: 80 KREDĪTPUNKTI KOPĀ: 80 KREDĪTPUNKTI 

 

Salīdzinot Koledžas un LLU studiju programmas 7. tabulā var redzēt, ka starp studiju 

programmām ir konkrētas atšėirības. Lietišėā etiėete iekĜauta kursā „Viesmīlības pamati”, nav 

izdalīta atsevišėi. Salīdzinājumā ar LLU pirmā līmeĦa profesionālās studiju programmas 

„Viesnīcu pakalpojumi” nepilna laika klātieni, Koledžā netiek piedāvāta svešvalodas vispārīgā 

kursa apguve, bet svešvalodas apguve notiek augstākā profesionālā līmenī kā profesionālā angĜu 

vai profesionālā vācu valoda. Koledžas studiju programmā nav pieejami izvēles priekšmeti.  
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6.4. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības 

valstu augstākās izglītības programmām 
 

 Aăentūras Koledžas studiju programma „Viesnīcu servisa vadība” tika salīdzināta ar 

Bournemouth & Poole College (Lielbritānija) Viesnīcu vadības studiju programmu, Pērnavas 

(Igaunija) Pärnu College Tūrisma un viesnīcu vadības studiju programmu, Fuldas (Vācija) 

Viesnīcu servisa un Tūrisma skolu Viesnīcu vadība studiju programmu. Koledžas studiju 

programmas „Viesnīcu servisa vadība” sagatavošanā iesaistītajiem vispārizglītojošo un nozares 

un profesionālās specializācijas studiju kursu pasniedzējiem bija iespēja šo valstu pieredzi iepazīt 

uz vietas gan tiekoties ar šo studiju programmu vadītājiem, gan pasniedzējiem, gan studentiem. 

9. tabula attēlo iepriekš minēto programmu salīdzinājumu. 

 8. tabula  
Koledžas studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” salīdzinājums ar Eiropas Savienības 

valstu augstākās izglītības programmām. 
 
 

Nr. 
p.k. 

 
Valsts 

Augstskolas 
nosaukums 

 
 

Programma 

 
Salīdzinājums 

(gadi, semestri, KP, kam likts uzsvars 
(studiju priekšmeti)) 

 
1.  Lielbritānija, 

Bournemouth & 
Poole College  
 

Viesnīcu 
vadības 
studiju 
programma 
 
 
 

Koledžas Viesnīcu vadības studiju programma ir divu gadu 
studiju programma, kopajoms ir  120 ECTS (80 KP), kuru 
beidzot tiek iegūts Nacionālais diploms un Viesmīlības un 
ēdināšanas vadības kvalifikācija. Šajā studiju programmā ir 
gan vispārizglītojošoe studiju priekšmeti: Saskarsmes 
psiholoăija, IT, personāla vadība, ekonomika, mārketings, 
otrā svešvaloda – vācu vai franču u.c., kurus apgūst pirmajā 
studiju gadā un nozares jeb profesionālās specializācijas 
studiju priekšmeti: Veselība, drošība un viesmīlība, 
Viesmīlības nozares pamati, Komandas vadība, Klientu 
apkalpošana, Ēdināšanas serviss, Eiropas virtuve, Ēdienu un 
dzērienu pasniegšana, Viesmīlības mārketings, 
Starptautiskais tūrisms u.c, kuri ir gan pirmajā studiju gadā, 
gan otrajā. Liela nozīme tiek pievērta prakstiskajām 
nodarbībām, kas nozīmē, ka uz katrām divām teorētiskām 
nodarbībām ir četras prakstiskās nodarbības pasniedzēja 
klātbūtnē. Pirmā mācību gadā beigās studenti izstrādā 
Studiju/projekta darbu, kurā veic izpēti par kādu nozares 
tēmu. Noslēgumā ir kvalifikācijas darba izstrāde 

2. Igaunija, 
Pärnu College  
 

Tūrisma un 
viesnīcu 
vadības 
studiju 
programma 

Studiju programma Tūrisma un viesnīcu vadība tiek realizēta 
3 gados, kopā studiju apjoms ir 120 KP. Kvalifikācija: 
Tūrisma un viesnīcu vadības speciālists.  Studiju programmā 
iekĜauti sekojoši moduĜi: vispārizglītojošie studiju priekšmeti 
(16 KP)(psiholoăija, ievads likumdošanā, ekonomikas 
kvantitatīvās metodes, statistika, ievads zinātniskajās 
metodēs, ievads sociālājā un politiskajā filozofij ā), 
Ekonomikas studiju priekšmeti (32KP) ( Ievads ekonomikas 
teorijās, Makroekonomika, Ekonomikas politikas 
pamatprincipi, Grāmatvedības pamati, Finansu vadība, 
Tūrisma ekonomika, Projektu vadība un Tūrisma plānošana). 
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Tūrisma vadības modulis (32 KP) (Tūrisma industrijas 
pamati, Viesnīcu vadības pamati, Igaunijas tūrisma 
ăeogrāfija, Galda klāšanas pamati, Profesionālā angĜu 
valoda, Somu valodu u.c.). Prakšu modulis ( 12KP) (mācību 
prakse, kvalifikācijas prakse. Kvalifikācijas darbs (4KP). Tā 
kā Pērnava, tāpat kā Jūrmala ir kūrorta pilsēta, tad studiju 
programmā ir iekĜauti nozares priekšmeti, kuri iepazīstina, 
gan ar Igaunijas tūrisma iespējām, gan kurortuloăiju – 
Kūrortuloăija un veselības tūrisms.  Studiju programmas 
realizēšanā ir iekĜauti gan teorētiskie studiju priekšmeti, gan 
praktiskās nodarbības, kurās uz vietas Koledžā studenti 
iegūst praktisku pieredzi gan strādājot recepcijā, galda 
klāšanas iemaĦas.  

3. Vācija, Fulda 
Eduard-Stieler-
Schule 

Viesnīcu 
vadība 

Viesnīcu skolā jāmācās divi gadi, kur pastiprināti studenti 
apgūst teoriju. Beidzot mācības tiek iegūts Valsts diploms ar 
kvalifikāciju : Viesnīcu vadītājs. Liels uzsvars ir projektu 
darbam, kuru studenti izstrādā pirmā gada beigās. Studiju 
programma ir sadalīta sekojoši: divas dienas nedēĜā ir 
teorētiskās nodarbības, 3 dienas praktiskās nodarbības, kuras 
apgūst uz vietas skolā. Galvenais uzsvars tiek likts uz 
teorētisko un praktisko zināšanu apvienošanu. Studiju laikā 
liela uzmanība tiek pievērsta profesionālajai angĜu valodai, 
kura ir četras stundas nedēĜā un kādai no svešvalodām: spāĦu 
vai franču. Studiju programma ir sadalīta gan 
vispārizglītojošo, gan nozares un profesionālās 
specializācijas studiju priekšmetos. Divas stundas nedēĜā ir 
vispārizglītojošie studiju priekšmeti un 4 stundas nozares 
priekšmeti + praktiskās nodarbības nozares priekšmetos. 
Galvenie vispārizglītojošie studiju priekšmeti, kuri tiek 
apgūti pirmajā studiju gadā: Biznesa ekonomika, 
uzĦēmējdarbība,grāmatvedība, personāla vadība. Nozares : 
Viesnīcu praktiskā vadība, galda klāšanas pamatprincipi, 
viesnīcas darba organizācija,  darbs recepcijā, tūrisma 
pamati, projekta/studiju darbs. Studiju laikā liela uzmanība 
tiek pievērsta profesionālajai angĜu valodai, kura ir četras 
stundas nedēĜā un kādai no svešvalodām: spāĦu vai franču. 
Šajās nodarbībās studenti apgūst nozares terminoloăiju 
saistībā ar gramatiku. Pirmā gada beigās studenti izstrādā 
projektu/studiju darbu, kurš ir par pamatu kvalifikācijas 
darbam otrā studiju gada beigās.  Kvalifikācijas iegūšanai : 
kvalifikācijas darbs, 4 mutiskie uzdevumi, rakstiskais 
eksāmens.       

 

 Koledžas studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” un ārvalstu studiju programmu 

analīze parāda, ka Koledžas studiju kursa struktūra un raksturs atbilst starptautiskajiem 

standartiem.  

 

6.5. Darba devēju aptaujas 

Lai varētu sagatavot studentus darba tirgum, ir nepieciešams noskaidrot darba devēju 

viedokli par apgūstamajām studiju programmām un studējošo atbilstību mūsdienu darba tirgus 

prasībām. 
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Sociālās integrācijas valsts aăentūra aktīvi sadarbojas ar Latvijas darba devēju 

konfederāciju, kura veic informācijas izplatīšanu starp darba devējiem par cilvēku ar īpašām 

vajadzībām iesaistīšanu darba tirgū. Latvijas darba devēju konfederācija pozitīvi vērtē Sociālās 

integrācijas valsts aăentūras centienus sniegt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām profesionālo 

rehabilitāciju, dodot viĦiem iespēju apgūt piemērotāku profesiju, kura atbilst mūsdienu tirgus 

prasībām. 

Par programmas nepieciešamību un studentu atbilstību liecina arī darba devēju sniegtās 

atsauksmes par Koledžas studējošo darbu uzĦēmumos.  

Atsauksmēs par studentu darbu darba devēji pozitīvi novērtē studējošo zināšanas, to 

atbilstību mūsdienu tirgus prasībām. Darba devēji norāda arī uz studējošo centību un pietiekoši 

lielo motivāciju, veicot uzdotos darbus, norāda uz studējošo vēlmi apgūt jaunas zināšanas. Tajā 

pat laikā darba devēji iesaka vēl vairāk veltīt uzmanību tieši praktiskajām nodarbībām. 



 33 

7. Studējošie 

7.1. Studējošo skaits programmā 

Koledžā studenti tiek uzĦemti ar vidējo izglītību, kuru apliecina dokuments, atestāts. 

UzĦemšana notiek atestātu vispārēja konkursa kārtībā, kur tiek izvērtētas vidējās izglītības 

apliecinoša dokumentā uzrādītās sekmju vērtējumus, raksturojumi, ja tādi ir, un profesionālas 

piemērotības rekomendācijas, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lai būtu iespējams papildus 

„Augstskolu likuma” 46. pantā paredzētajiem uzĦemšanas noteikumiem īstenot profesionālās 

piemērotības noteikšanas programmu 2005. gada 25. jūlij ā Koledža RRC ir saĦēmusi Augstākās 

izglītības padomes vēstuli, ar kuru tiek atĜautas šādas izmaiĦas uzĦemšanas noteikumos.  

Patreiz Koledžas studiju programmā „Viesnīcu servisa vadība” ir 41 students. SeptiĦiem  

ir piešėirts akadēmiskais atvaĜinājums. No visiem „Viesnīcu servisa vadība” studiju programmā 

studējošiem studentiem ir 8 vīrieši, pārējās – sievietes. Studējošajiem ir liela vecuma starpība – ir 

studējošie, kuriem ir astoĦpadsmit gadi un viĦi ir tikko ieguvuši vidējo izglītību, kā arī 

studējošie, kuru vecums virs četrdesmit gadiem. Tas ir skaidrojams ar to, ka  Aăentūra savu 

darbību virza uz to, lai dotu iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām jebkurā vecumā iegūt 

profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, apgūt jaunu profesiju un veiksmīgi atgriezties darba 

tirgū.  

9.  tabula 

Studentu skaits pa grupām: 

Grupa Kurss AudzēkĦu 
skaits 

VS- 1 2 11 
VS - 2 1 16 
VS-T 1 14 
Kopā  41 

 

Jāatzīmē fakts, ka Koledžā ir nelielas studējošo grupas. Šādas grupas tiek veidotas, lai 

pasniedzējiem būtu iespēja individuāli strādāt ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Ħemot vērā 

katra studenta individuālās prasības.  

 

7.2. Imatrikulēto studentu un absolventu skaits 

2008./2009. studiju gadā tika uzĦemti 15 studenti, no kuriem trīs veselības stāvokĜa dēĜ 

bija spiesti uz laiku pārtraukt mācības. Diemžēl no uzĦemtajiem studentiem atskaitīto procents 

sastāda vidēji 23 līdz 25%, kas visbiežāk ir novērojams tieši pirmajā kursā. Tas ir pamatojams ar 

to, ka cilvēki ar invaliditāti nereti pārvērtē savas spējas, konstatē, ka intensīva apmācība viĦiem 

ir par smagu. Šajos gadījumos, neskatoties uz to, ka akadēmiskais personāls cenšas apmācību 
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procesu veidot tā, lai katrs studējošais apgūtu uzdoto vielu, piemēram, izsniedz palielinātu 

materiālus vājredzīgajiem, gadījumos, ja ir nepieciešams, vielu atkārto vairākkārt u.tml., 

studējošais tomēr neturpina uzsāktās mācības. Koledža, Ħemot vērā minēto problēmu, ir 

ieplānojusi tuvākajos mācību gados ieviest tālmācības2 programmas, kuras sevišėi palīdzēs 

cilvēkiem, kuriem ir par grūtu izturēt ikdienas slodzi mācību iestādē. Tas nozīmē, ka 

studējošaijam būs iespēja mācību procesu veikt, atbilstoši savām vajadzībām – mācīties mājas 

apstākĜos, sazinoties ar akadēmisko personālu elektroniski, izvēloties savām fiziskajām 

vajadzībām optimālāko mācīšanās režīmu. 

Tā kā studiju programma ir jauna, tad uz doto brīdi programmā vēl nav absolventu. 

 

7.3. Studējošo aptaujas un to analīze 

Katru pusgadu, mācību semestra beigās tika veikta studējošo aptauja par mācību procesu. 

Anketās tiek iekĜauti jautājumi gan par mācību procesu, gan par akadēmisko personālu. 

Studējošo anketu rezultāti tiek apkopoti, akadēmiskais personāls tiek iepazīstināts ar anketēšanas 

rezultātiem. Studenti atzīst, ka studijas ir uzsāktas, jo ir bijusi nepieciešamība iegūt augstāko 

izglītību. No studentu puses tiek izteikta vēlme pēc lielāka nodrošinājuma ar mācību līdzekĜiem, 

pozitīvi ir tikusi novērtēta sabalansētība starp mācību vielas teorētisko un praktisko daĜu. 

Studenti atzīst, ka mācību procesa laikā iegūtās zināšanas palīdz praktiskajā darbā. Apkopojot 

studentu anketu daĜu, kurā tiek vērtēts akadēmiskais personāls, tiek izvērtēti gadījumi, ja 

pasniedzējs tiek novērtēts negatīvi. Šajos gadījumos tiek veiktas pārrunas ar konkrēto 

pasniedzēju, lūgts izskaidrot situāciju arī no viĦa viedokĜa. Kopēji ar Koledžas administrāciju 

tiek meklēts veids, kā atrisināt situāciju, lai studējošie iegūtu pēc iespējas labākas zināšanas. 

 

7.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Koledžā aktīvi darbojas studentu pašpārvalde. Studentu pašpārvaldes darbība pamatojas 

uz studentu pašpārvaldes nolikumu. Studentu pašpārvalde pārstāv un aizstāv Koledžā studējošo 

tiesības un intereses Koledžā un citās valsts institūcijās. Pašpārvaldei ir iespēja saskaĦot studentu 

un administrācijas intereses mācību procesa uzlabošanai, piedalīties normatīvo aktu izstrādē, 

sniegt priekšlikumus par studentu profesionālās sagatavošanas stratēăiju. Studentu pašpārvaldes 

pārstāvis piedalās Koledžas padomes sanāksmēs, organizē pašpārvaldes darbu. Studentu 

pašpārvaldē var iestāties ikviens students, kam ir vēlme un idejas, lai uzlabotu Koledžā pavadīto 

laiku un atmosfēru. Studentu pašpārvaldei netiek liegts organizēt publiskus pasākumus un 

                                                 
2 LR Izglītības likuma 1.panta 26.punkts: „...tālmācība - izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo 
īpaši strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu 
tehnisko un elektronisko saziĦas līdzekĜu izmantošana 
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tikšanās. Notiek studentu pasākumi (cepuru balle). Tāpat studentu pašpārvaldes locekĜi aktīvi 

piedalās Koledžas popularizēšanas pasākumos, piemēram, „Atvērtās durvis”. Studējošie aktīvi 

iesaistās valstī notiekošajās aktivitātēs. Studējošie piedalījās lielajā talkā, sakopjot Koledžas 

apkārtni, gatavojas piedalīties 17. maijā paredzētajā maratonā. 

 

8. Studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 

 

Studiju programmā „Viesnīcu servisa vadība” kopumā ir 16 nodarbināti akadēmiskais 

personāls, tai skaitā: 

- maăistri; 

- lektori ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību. 

Programmā no nodarbinātajiem pedagogiem 9 (56,25 %) Koledža ir pamatdarba vieta. 

SeptiĦiem (43,75 %) akadēmiskais darbs Koledžā ir blakus darbs, paralēli savam pamatdarbam. 

Pamatā vieslektori ir ar lielu profesionālā darba pieredzi, kuri ir iesaistīti, galvenokārt, 

specializācijas kursu vadīšanā. JāĦem vērā fakts, ka Koledžas studiju apjoms ir neliels, kā 

rezultātā pasniedzējam, kurš ir specializējies atsevišėu mācību priekšmetu pasniegšanā, nav 

iespējams nodrošināt pietiekoši lielu slodzi. Tā rezultātā šie pasniedzēji ir gatavi studentiem 

nepieciešamos priekšmetus nolasīt kā vieslektori. Nozares mācību kursu un profesionālās 

specializācijas mācību kursu pasniedzējiem ir ilgstoša profesionālā pieredze gan kā viesnīcu 

pārvaldniekiem (Sarmīte Verze), tūrisma nozares speciālistiem (Armands Muižnieks, Ainārs 

Brencis, Maija Pūpola), pārtikas tehnoloăijas speciālistiem (Vita Davidoviča), gan kā tūrisma 

nozares lektoriem (Ainārs Brencis). 

10. tabula var redzēt 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Viesnīcu servisa vadība” īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījumu.   

10. tabula  

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  

„Viesnīcu servisa vadība” īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls un vieslektori   

 Lektora 
vārds, 

uzvārds 

Zinātniskais grāds/kvalifikācija Studiju kurss Amats 

1 Zane 
Bonzaka 

Profesionālais bakalaura grāds 
uzĦēmējdarbības vadībā, 
specializācija – uzĦēmējdarbība 
tūrismā. Šobrīd (no 2007. gada) 
profesionālā maăistra studiju 
programma „Tūrisma stratēăiskā 
vadība”. 

Tūrisma biznesa pamati, 
Latvijas un pasaules tūrisma, 
piedāvājums. 
Ievads specialitātē 

Vieslek-
tore 

2 Ainārs 
Brencis 

Vadības zinību maăistra studijas 
LU vadības un ekonomikas 

Tūrisma Statistika un 
pētniecība 

Vieslek-
tors 
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fakultātē; Šobrīd studē Latvijas 
universitāte, ekonomikas zinību 
doktora programma Vadības 
ekonomikas fakultātē 

3 Vita 
Davidoviča 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte inženiera kvalifikācija 
pārtikas un dzērienu tehnoloăijā. 

Ēdienu gatavošanas 
tehnoloăijas pamati, uzskaite 
un kalkulācija, 
Ēdināšanas pakalpojumi un 
galda klāšanas 
pamatprincipi, Sanitārijas un 
higiēnas prasības 

Lektore 

4 Solvita 
Flugina 

Mag.psych. 
 

Saskarsmes psiholoăija 
Ievads specialitātē 
 

Lektore 
 

5 Ilona 
Goldmane 

Mag.phil. Profesionālā angĜu valoda Lektore 

6 Anita 
Jansone 

Mag. Oec. Finansu un budžeta pamati Lektore 

7 Biruta 
Jansone 

Augstākā profesionālā izglītība, 
arodpedagoga kvalifikācija  

Biznesa ekonomikas pamati Lektore 

8 Signe 
Mainule-
Meidropa 

Mag.phil. Vācu valoda Lektore 

9 Armands 
Muižnieks 

Augstākā Pedagoăiskā 
Ilgstoša profesionālā pieredze 
tūrisma nozarē 

Kūrortuloăija un veselības 
tūrisms, Tūrisma mītnes un 
to klasifikācija    

Vieslek-
tors 

10 Andris 
Ozols 

Informācijas sistēmu menedžmenta 
augstskola informācijas sistēmu 
menedžments 

Darba drošība un aizsardzība  Vieslek-
tors 

11 Daina Ose Mag.iur. Darba un sociālās tiesības  Docente 
12 Maija 

Pūpola 
Sociālo zinātĦu maăistrs 
vadībzinātnē 

Marketings un pārdošanas 
vadība 

Vielsek-
tore 

13 Solveiga 
Serkova 

Augstākā, matemātikas skolotāja 
kvalifikācija  

Lietišėā informātika Docente 

14 Edīte 
Tentere 
 

Augstākā, Filologs, krievu valodas 
un literatūras pasn.  

Krievu valoda Vieslek-
tore 

15 Indra 
UrdziĦa – 
Merca  

Mag.psych. Personāla vadība Vieslek-
tore 

16 Sarmīte 
Verze 

Profesionālā augstākā izglītība, 5 
gadi profesionāla pieredze nozarē 

Viesmīlības pamati, 
Viesnīcas saimniecisko 
dienestu darba organizācija. 
Viesu uzĦemšanas dienesta 
darbība organizācija. 
Lietvedība 

Lektore 
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9. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 

Studijas Sociālās integrācijas valsts aăentūras Koledžā ir nodrošinātas ar labiekārtotām, 

gaišām, siltām mācību telpām, kas izvietotas 3 mācību korpusos. Telpas ir nodrošinātas ar visu 

nepieciešamo, Ħemot vērā specifiku – darbs ar invalīdiem, kuri pārsvarā ir ar kustību 

traucējumiem. Vairākstāvu ēkas ir aprīkotas ar speciāliem liftiem. Ir ēdnīca. Koledžas telpas ir 

aprīkotas ar jaunāko datortehniku. Pavisam kopā ir 9 datorklases, kuras ir aprīkotas ar labu 

datortehniku, galdiem, kuri ir pielāgoti cilvēkiem ratiĦkrēslos. Divas klases ar 20 vietām ir 

aprīkotas ar jaunāko datortehniku - procesors- Pentium IV 630,3000MHz, LCD 17’’ monitoriem, 

videokamerām un skandām. Pārējās datorklases ir nodrošinātas ar mūsdienīgu tehniku: Pentium 

IV, Pentium III, (vai analogiem), kā arī atbilstošu licencētu programmatūru: Windows XP , MS 

Office 2003, MS VISIO, MS Project u.c. Visas datorklasēs ir nodrošināts interneta pieslēgums. 

Datortehnikas lietošanai katram studentam ir piešėirts lietotājvārds, parole un pastkastīte, kā arī 

apgabals failu serverī. Pie sava apgabala studenti var piekĜūt no jebkura datora, kurš atrodas 

lokālajā datortīklā. Pastkastīti var lietot no jebkura datora, kur pieejams internets. Drukāšanas 

darbiem tiek lietoti tīkla printeri ( piem. LaserJet4000N).  

 Studiju procesa nodrošinājumam nepieciešamības gadījumā izmanto videokameras, 

televizors, videomagnetafons, portatīvais dators, kodoskops, projektors, kopētājs un flipchard 

tāfele. Studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” realizācijas procesā tiek izmantotas 

modernās informāciju un komunikācijas tehnoloăijas. Ir sagatavotas invalīdiem un citiem 

studentiem piemērotas studiju vietas un materiāli tehniskā bāze, kas nodrošina studiju procesa 

norisi un praktisko darbu mācību viesnīcā. Šim nolūkam ir uzsākts darbs pie vienas auditorijas ar 

20 studentu un 1 pasniedzēja darba vietām iekārtošanas gan aprīkojot ar jaunām, modernām 

mēbelēm, datortehniku u.c. 1 dators plānots viesu uzĦemšanā, kur tiks izmantota 

datorprogramma Hotel.  

      Lai studenti varētu pilnveidot praktiskās iemaĦas, praktiskās nodarbības notiek SIVAa 

viesnīcā, kurā ir 90 istabas un 120 gultas vietas.Šī viesu mītni un uzĦemšanas nodaĜu (recepciju) 

ir pilnveidota atbilstoši viesnīcu standartam (LVS 200-1/A1), lai studenti varētu iegūt praktiskās 

iemaĦas praktisko nodarbību laikā. 4. tabulā attēlots studiju procesa nodrošināšanai paredzētais 

materiāli tehniskais nodrošinājums.  

11.tabula 
Materiāli tehniskais nodrošinājums, studiju procesa nodrošināšanai 

Nr.p.k Materiāli tehniskā nodrošinājuma veids Pielietojuma apraksts 

1. 22 Datori Intel Pntium IV 
Studiju procesa nodrošināšanai, darba 

nodrošināšanai mācību viesnīcas viesu uzĦemšanā 

2. 
Programmatūra (Operētājsistēma Win XP prof., 
Ofiss Pro, Tldes latviskotājs, antivīrus 
programma, NetOp Teacher, Fine Reader 7.0) 

Datoru nodrošinājumam ar licencētu 
programmatūru 
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3. Lāzerprinteris  
Studiju procesa nodrošināšanai, darbu 

sagatavošanai papīra formātā 

4. Telefonu centrāle 
Viesnīcas nodrošināšanai, atbilstoši standartam; 

studiju procesa nodrošināšanai un izmaksu 
samazināšanai. 

5. TV 
Mācību viesnīcas nodrošināšanai, atbilstoši 

viesnīcu standartam 

6. Autobuss 

Studentu nogādāšanai no dienesta viesnīcas 
(NometĦu iela, Jūrmala) uz koledžas auditorijām 
(Slokas iela 61, Jūrmala) un mācību viesnīcu 
(Dubultu prosp.71, Jūrmala); studiju ekskursijām 
u.c. 

7. Darba vietas 
Mūsdienīgu, drošības tehnikas prasībām atbilstošu, 
auditoriju iekārtošanai, recepcijai, administrācijai 

8 Atslēgu skapis 
Recepcijā, lai nodrošinātu numuriĦu atslēgu drošu 

uzglabāšanu 

9. Formas tērpi 
Studentu nodrošināšanai ar viesnīcu 

administrēšanai atbilstošu, vienotu formu 

10. Videoprojektors 
Mācību metodisko materiālu prezentēšanai, studiju 

darbu prezentēšanai u.c. 

 
Nodrošinājums ar literatūru un citiem inform ācijas avotiem 

 Aăentūras Koledžas bibliotēkas grāmatu fonds ir vairāk nekā 6000 eksemplāri. No tiem 

164 eksemplāri ir uzziĦu literatūra ( vārdnīcas, enciklopēdijas, u.c). Fonda grāmatas sadalītas pa 

nodaĜām, kuras atbilst Koledžā  apgūstamajām specialitātēm. Bibliotēkā ir pieejami preses 

izdevumi – Diena, Dienas Bizness u.c., kā arī nozaru žurnāli. Bibliotēkā tiek glabāti studentu 

kvalifikācijas darbi. 

 Ir iegādātas un pieejamas studiju kursam Viesnīcu servisa vadība nepieciešamās jaunākās 

mācību grāmatas gan vispārizglītojošo kursu, gan nozares un profesionālās specializācijas studiju 

kursu nodrošināšanai un studentiem izmantošanai, saskaĦā ar studiju programmas pasniedzēju 

pieprasījumu. Līdz 2007. gada septembrim bibliotēkas fonds ir pilnībā nodrošināts ar jaunām 

profesionālās specializācijas kursiem un nozares mācību kursiem nepieciešamām mācību 

grāmatām, periodiku, CD un DVD, pamatojoties uz šo kursu pasniedzēju pieprasījumu un 

saskaĦā ar kursu programmām. Pašreiz pilnībā ir iegādātas jaunākās mācību grāmatas studiju 

priekšmetos Personāla vadība, Lietvedība, Darba un sociālās tiesības, Saskarsmes psiholoăija, 

Profesionālā angĜu valoda, Vācu un krievu valodas, u.c. vispārizglītojošo kursu mācību 

grāmatas, kā arī nozares un profesionālās specializācijas studiju kursiem: Ēdienu gatavošanas 

tehnoloăijas, Viesmīlības pamati, Ēdināšanas pakalpojumi un galda klāšanas pamatprincipi, 

Sanitārijas un higiēnas prasības. Bibliotēkā studentiem ir pieejami arī datori ar interneta 

pieslēgumu.   

 
Studiju programmas izmaksas 

 
Finansēšanas plānu katram gadam nosaka aăentūras budžets. IeĦēmumus veido valsts 

finansējums, studiju maksas augstākajā izglītībā, mācību maksas profesionālajā vidējā izglītībā, 
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arodizglītībā un pieaugušo tālākizglītības kursos, dalības maksas semināros, viesnīcas 

pakalpojumi un citi saimnieciskās darbības ieĦēmumi. SaskaĦā ar nolikumu Koledža tiek 

finansēta: 

1. no valsts budžeta līdzekĜiem; 

2. no ienākumiem par saimniecisko darbību un no maksas par pakalpojumiem, kas saistīti 

ar uzĦēmējdarbību; 

3. no kredītiem tai skaitā ārvalstu kredītiem; 

4. no dāvinājumiem un ziedojumiem, tai skaitā ārvalstu neatmaksājamās palīdzības; 

5. no studiju maksas, kas apstiprināta Padomē, saskaĦā ar individuālu līgumu ar studentu; 

6. no citiem līdzekĜiem saskaĦā ar normatīviem aktiem. 

Proporcionāli ieĦēmumiem budžetā tiek plānoti izdevumi, kuru galvenās pozīcijas ir 

personāla darba samaksa, sociālās apdrošināšanas maksājumi, telpu uzturēšanas izdevumi un 

komunālie maksājumi, mācību procesa materiālie izdevumi, jaunu iekārtu iegāde un telpu 

rekonstrukcija un remonti. 

12.tabula  

Sociālās integrācijas valsts aăentūras Koledžas Finanšu plāns 
Finansu plāna posteĦi 2005 2006 2007 2008 
Personāla darba samaksa 242.6 tūkst. Ls 243,0 tūkst.Ls 221,7 tūkst Ls 223,3 tūkst Ls 
Sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 58.4 tūkst. Ls 58,5 tūkst Ls 43,0 tūkst Ls 51,2 tūkst Ls 
Telpu uzturēšanas un 
komunālie maksājumi 152.2 tūkst. Ls 87,2 tūkst.Ls 83,4 tūkst.Ls 89,9 tūkst.Ls 
Mācību procesa 
materiālie izdevumi 10.7 tūkst. Ls 10,2 tūkst Ls 14,4 tūkst Ls 14,0 tūkst Ls 
MēbeĜu un iekārtu iegāde   3,5 tūkst ls 30,0 tūkst Ls 14,0 tūkst Ls 
Telpu rekonstrukcija un 
remonti 5 tūkst. Ls 43,2 tūkst.Ls 45,0 tūkst Ls 35,0 tūkst Ls 
Kopā 468.9 tūkst. Ls 445,6 tūkst.Ls 437,5 tūkst.Ls 427,4 tūkst.Ls 
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10. Ārējie sakari 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Viesnīcu servisa vadība 

satur profesionālās izglītības neatĦemamu sastāvdaĜu – praksi (mācību un kvalifikācijas) kopumā 

16 KP (1 KP- 1 prakses nedēĜa; kopumā  16 prakses nedēĜas). Studiju programmā iekĜautas 

mācību prakse (6 kredītpunkti) II semestrī un kvalifikācijas prakse (10 kredītpunkti) IV semestrī, 

kuras tiks organizētas, sadarbojoties ar Jūrmalas pilsētas domi, Jūrmalas uzĦēmējiem. Studiju 

programmas realizācijas gaitā par invalīdu nodarbinātības iespējām darba tirgū tiks informēti 

darba devēji uzĦēmumos, kuros studenti izies praksi.  

Ir realizēta pirmā mācību prakse 2007/2008 mācību gada II semestrī. Studiju programmas 

„Viesnīcu servisa vadība” 1. kursa studenti strādāja praksi sekojošās viesnīcās: 

• Hotel Jūrmala SPA (Jūrmala); 

• Viesnīcā „Villa „Joma”” (Jūrmala); 

• Sociālās integrācijas valsts aăentūrā (Jūrmala); 

• Hotel Alba (Jūrmala); 

• Radisson SAS Daugava Hotel Riga; 

• Tukuma Ledus Halle. 

 Ar iepriekš minētajiem uzĦēmumu par prakses organizēšanu Koledža noslēdza prakses 

līgumu. Katram studentam tika norīkots prakses vadītājs, kas koordinēja prakses organizāciju 

izvēlētajā prakses vietā.  

 Šobrīd 2. kursa studenti strādā kvalifikācijas praksi sekojošās viesnīcās: 

• “Europa City Hotel Riga”, Rīgā; 

• Sanatorija “Jantarnij Bereg”, Jūrmalā; 

• Viesnīca „Talsi”, Talsos 

• Viesnīca “Augustīne”, Rīgā; 

• Viesnīca “Pegas pils”, Jūrmalā 

• Viesnīca “Club 1934”, Ogrē. 

Lai nodrošinātu Koledžas studējošajiem prakses vietas, uz doto brīdi ir sagatavots nodomu 

līgums ar Biedrību “Latvijas Jaunatnes tūrisma mītĦu asociācija “ApceĜo Latviju”, Hostelling 

Latvia” par biedrības iesaistīšanos Koledžas studējošo izglītošanas procesā, piedāvājot viĦiem 

iespēju iziet praksi. 
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10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas 

augstākās izglītības programmas 

 

Koledža sadarbojas ar vairākām augstākās izglītības mācību iestādēm gan Latvijā, gan 

ārzemēs. Lai varētu attīstīt un pilnveidot studiju programmu „Viesnīcu servisa organizators” 

Koledža sadarbojas ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Biznesa augstskolu Turība, 

Biznesa vadības koledžu. Sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Biznesa 

augstskolu Turība ir noslēgtas vienošanās par sadarbību studiju turpināšanai otrā līmeĦa 

profesionālās izglītības iegūšanai. Patlaban aktīvi tiek veikta studiju programmu salīdzināšana ar 

Latvijas Lauksaimniecības universitāti, lai Koledžas absolventi varētu sekmīgi turpināt studijas 

pēc pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības iegūšanas.  

Koledža  ir Latvijas koledžu asociācijas locekle. Koledžas pārstāvji regulāri piedalās 

asociācijas sēdēs un konferencēs, kurās notiek pieredzes apmaiĦa, tiek iegūta aktuāla 

informācija. 

 

11. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības 

programma tiek likvid ēta, studentiem tiks nodrošināta iespēja turpin āt 

izglītību citā augstskolā vai koledžā 

 

Koledžai ir noslēgts līgumi ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Biznesa augstskolu 

Turība, Biznesa vadības koledžu, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programma tiek likvidēta, 

studējošajiem tiks nodrošināta iespēja turpināt izglītību (līgumus skatīt pielikumā). 

 

12. Augstākās izglītības attīstības plāns 
 

Koledžas attīstības plāns izstrādāts balstoties uz LR Augstākās izglītības un augstskolu 

attīstības nacionālo koncepciju un Koledžas attīstības koncepciju. Galvenie Koledžas darbības 

uzdevumi ir noteikti, lai nodrošinātu Koledžas nolikumā un attīstības koncepcijā paredzētos 

mērėus.  

Paredzētā Koledžas saimnieciskā un finansiālā darbība ir pakārtota mācību procesa 

kvalitātes uzlabošanai, atbilstoši sabiedrības attīstības perspektīvām un konkurences apstākĜiem. 

Studiju programmas veidošana pakārtota mērėim to savietot ar nākamās pakāpes augstākās 

izglītības programmām.  

 



 42 

Galvenie studiju procesa pilnveidošanas darba virzieni : 

1. Studiju kvalitātes vadības sistēmas tālāka attīstība, uzsākot kvalitātes pilnu stratēăisko 

plānošanu, īpašu uzsvaru liekot uz kvalitātes vērtēšanu; studiju programmas 

pašnovērtēšanas pilnīga ieviešana, ārējā ekspertīze. 

2. Studiju programmas attīstība – nolūkā apgūt starptautisko pieredzi un sekmēt studentu 

sagatavotību darba tirgum laika periodā, kad Latvija integrējas Eiropas Savienībā, 

paplašināt sadarbību ar koledžām Eiropas valstīs, organizēt informācijas apmaiĦu. 

3. ĥemot vērā ekonomisko situāciju valstī, Koledžas potenciālie studenti ir nodarbināti 

vairākās darba vietās, līdz ar to liedzot sev iespējas studēt vakara nodaĜā. Pēc 

vairākkārtējiem studentu ierosinājumiem, ir uzsākta un plānota pilnveidot 2009./2010. 

studiju gadā studiju procesa organizēšanu nepilna laika klātienes formā. 

4. Ir plānots nepilna laika klātienes formas apmācības veidu papildināt, jo liela daĜa 

studentu ir aizĦemti darbā un arī studijas vakara nodaĜā nav vienmēr pieejamas. Tāpat ir 

jārēėinās ar potenciālajiem studējošajiem, kuri veselības stāvokĜa dēĜ nevar visu laiku 

atrasties mācību iestādē. Nepilna laika klātienes sistēmas pozitīvie principi ir šādi: 

- Studijas notiek studentam izdevīgā laikā, vietā un tempā, pedagogiem nav 

nepārtraukta un tieša kontakta ar studējošo; 

- Tālmācība ir brīvi pieejama visattālākajos Latvijas reăionos un var sekmēt gan 

strādājošo, gan bez darba palikušo izglītību viesnīcu servisa vadības jomā. 

Sociālās integrācijas valsts aăentūras direktore       R.Simsone 

Sociālās integrācijas valsts aăentūras Koledžas vadītāja I.Ozola
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1. PIELIKUMS. 

Informācija, kas apliecina, ka vismaz 50% no ievēlētā akadēmiskā personāla strādā 

Koledžā 
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 Lektora 
vārds, 

uzvārds 

Zinātniskais grāds/kvalifik ācija Studiju kurss Amats Pamat
darbs/ 
blakus
darbs 

1 Zane 
Bonzaka 

Profesionālais bakalaura grāds 
uzĦēmējdarbības vadībā, 
specializācija – uzĦēmējdarbība 
tūrismā. Šobrīd (no 2007. gada) 
profesionālā maăistra studiju 
programma „Tūrisma stratēăiskā 
vadība”. 

Tūrisma biznesa pamati, 
Latvijas un pasaules tūrisma, 
piedāvājums. 
Ievads specialitātē 

Vieslek-
tore 

Blakus 

2 Ainārs 
Brencis 

Vadības zinību maăistra studijas 
LU vadības un ekonomikas 
fakultātē; Šobrīd studē Latvijas 
universitātē, ekonomikas zinību 
doktora programma Vadības 
ekonomikas fakultātē 

Tūrisma Statistika un 
pētniecība 

Vieslek-
tors 

Blakus 

3 Vita 
Davidovi-
ča 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte inženiera kvalifikācija 
pārtikas un dzērienu tehnoloăijā. 

Ēdienu gatavošanas 
tehnoloăijas pamati, uzskaite 
un kalkulācija, 
Ēdināšanas pakalpojumi un 
galda klāšanas 
pamatprincipi, Sanitārijas un 
higiēnas prasības 

Lektore Pamata 

4 Solvita 
Flugina 

Mag.psych. 
 

Saskarsmes psiholoăija 
Ievads specialitātē 

Lektore 
 

Pamata 
 

5 Ilona 
Goldmane 

Mag.phil. Profesionālā angĜu valoda Lektore Pamata 

6 Anita 
Jansone 

Mag. Oec. Finansu un budžeta pamati Lektore Pamata 

7 Biruta 
Jansone 

Augstākā profesionālā izglītība, 
arodpedagoga kvalifikācija  

Biznesa ekonomikas pamati Lektore Pamata 

8 Signe 
Mainule-
Meidropa 

Mag.phil. Vācu valoda Lektore Pamata 

9 Armands 
Muižnieks 

Augstākā Pedagoăiskā 
Ilgstoša profesionālā pieredze 
tūrisma nozarē 

Kūrortuloăija un veselības 
tūrisms, Tūrisma mītnes un 
to klasifikācija    

Vieslek-
tors 

Blakus 

10 Andris 
Ozols 

Informācijas sistēmu menedžmenta 
augstskola informācijas sistēmu 
menedžments 

Darba drošība un aizsardzība  Vieslek-
tors 

Blakus 

11 Daina Ose Mag.iur. Darba un sociālās tiesības  Docente Pamata 
12 Maija 

Pūpola 
Sociālo zinātĦu maăistrs 
vadībzinātnē 

Marketings un pārdošanas 
vadība 

Vielsek-
tore 

Blakus 

13 Solveiga 
Serkova 

Augstākā, matemātikas skolotāja 
kvalifikācija  

Lietišėā informātika Docente Pamata 

14 Edīte 
Tentere 
 

Augstākā, Filologs, krievu valodas 
un literatūras pasn.  

Krievu valoda Vieslek-
tore 

Blakus 

15 Indra 
UrdziĦa – 
Merca  

Mag.psych. Personāla vadība Vieslek-
tore 

Blakus 

16 Sarmīte 
Verze 

Profesionālā augstākā izglītība, 5 
gadi profesionāla pieredze nozarē 

Viesmīlības pamati, 
Viesnīcas saimniecisko 
dienestu darba organizācija. 
Viesu uzĦemšanas dienesta 
darbība organizācija. 
Lietvedība 

Lektore Pamata 
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2. PIELIKUMS 

Koledžas akadēmiskā personāla biogrāfijas 
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Dzīves un darba gājuma kopsavilkums    Aktualizēts 2009.gada 7. aprīlī 
                                                                           
 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Zane Bonzaka 

 

Adrese Rīgas rajons, Salas pagasts, „Straupes – Kaspari” 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29190755 

E-pasts zebucis@inbox.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republika 
  

Dzimšanas datums 1971. gada 9. maijs 
  

Dzimums sieviete 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 11.2007. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” vadītāja 
Studiju priekšmeta „Tūrisma biznesa pamati” un Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums” lektore 

Darba vietas nosaukums Sociālās integrācijas valsts aăentūra Koledža 

Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 05.2005. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Projektu vadītāja 

Darba vietas nosaukums Biedrība „ApceĜo Latviju” 

Nozare Tūrisms 
  

Laika periods 05. 2001 - 09. 2004 

Profesija vai ieĦemamais amats Līzinga darījumu administratore 

Darba vietas nosaukums SIA „Unilīzings” 

Nozare Finansu 
  

Laika periods 09. 2000 - 05. 2001 

Profesija vai ieĦemamais amats Biroja vadītāja 

Darba vietas nosaukums SIA „Unilīzings” 

Nozare Finansu 
  

Laika periods 02. 1999 - 08. 2000 

Profesija vai ieĦemamais amats Sekretāre administratore; līzinga projektu administratore 

Darba vietas nosaukums SIA „Hanza līzings” 

Nozare Finansu 
  

Laika periods 11. 1997 - 08. 1999 

Profesija vai ieĦemamais amats Sekretāre - administratore 



 47 

Darba vietas nosaukums SIA „Aka – Print Poligrāfija” 

Nozare Poligrāfija 
  

Laika periods 08. 1994 - 08. 1997 

Profesija vai ieĦemamais amats Sekretāre - referante 

Darba vietas nosaukums SIA „V. I. P. International” 

Nozare Tirdzniecība 
  

  

Izglītība   
  

Laika periods 01. 09. 2007 - šobrīd 
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Profesionālā maăistra studiju programma „Tūrisma stratēăiskā vadība.” 

Izglītības iestādes nosaukums Biznesa augstskola „Turība” 
  

Laika periods 01.09. 2003 – 06.2007 
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Profesionālais bakalaura grāds uzĦēmējdarbības vadībā. 
Specializācija - uzĦēmējdarbība tūrismā. 

Sertifikāts par tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programmas apguvi 
un specializāciju ceĜojumu konsultēšanā un organizēšanā. 

  

Izglītības iestādes nosaukums Biznesa augstskola „Turība” 
  

Laika periods 09. 1978 - 06. 1989 
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Vidējās izglītības atestāts Atestāts Nr. 544131 

  

Izglītības iestādes nosaukums Siguldas 1. vidusskola 
  

  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   labi  labi  labi  labi  labi 

Krievu valoda   labi  labi  labi  labi  labi 

Vācu valoda   pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas 

Itāliešu valoda            

 LīmeĦi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoăiskā darba stāžs Kopš 2007.gada 
  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i) Tendences jaunatnes tūrisma attīstībā. 
  

Pasniegšanas 
gads 

Kursa nosaukums 

2007. Tūrisma biznesa pamati 

2008. Tūrisma biznesa pamati; Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums 

2009.  Tūrisma biznesa pamati; Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums 

Vadītie studiju kursi 
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Kursa nosaukums 

 
Iecerētie studiju kursi 

 
  

Profesionālā pilnveide 
2005./2008. ak.gadā  

(kursi, semināri ,konferences, 
stažēšanās u.c.):  nosaukums, norises 

vieta, laiks 
 

 

 

 

Dalība starptautiskajās un 
profesionālajās organizācijās 

 
 

  

Citas aktivitātes ārpus SIVA   
  

Sabiedriskie pienākumi 
augstskolā 

 

Studiju programmas vadītāja       
 

 
  

Raksta nosaukums Izdevuma nosaukums 
Izdošanas vieta, 
izdevējs, gads 

Lpp. (no – līdz) 
Publikācijas LZP atzīto recenzējamo 
zinātnisko izdevumu sarakstā (skat. 

pielikumā) 
    

  

 Raksta nosaukums Izdevuma nosaukums 
Izdošanas vieta, 
izdevējs, gads 

Lpp. (no – līdz) 

    

Pārējās publikācijas 

    
  

Norises laiks Projekta tēma Nosaukums Finansētājs 

01.10.2008. - 
šobrīd 

Zinātniski pētnieciskais 
darbs 

Jaunatnes tūrisma attīstības 
tendences pasaulē un Latvijā. 

 

01.09..2007. – 
31.12.2007 

Studiju programmas un 
metodisko materiālu 
izstrāde 

Studiju programmas „Viesnīcu 
servisa vadība” izstrādāšana 
un ieviešana 

ESF/ Latvijas Valsts 

    

    

    

 

Līdzdalība 
pētnieciskajos/izglītojošajos 

projektos 

    

     

     
  

Pasākuma veids Students Projekta nosaukums 

Anketēšana 1.kursa klātienes studenti 
Studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” 
izstrādāšana un ieviešana 

   

Pētnieciskajos/izglītojošajos 
projektos iesaistītie studenti 

   
  

Norises laiks, vieta Konferences nosaukums ZiĦojuma temats  

   

   

Piedalīšanās konferencēs 
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Nosaukums Izstrādes gads Apjoms Atrašanās vieta Mērėauditorija 

Viesnīcu servisa vadība 
studiju programmas 

metodiskais materiāls 
kursam Tūrisma biznesa 

pamati 

2007 160. lpp SIVA 

 
Studiju kursa 

klausītāji 

     

    
 
 

    
 
 

     

     

Mācību atbalsta materiāli 

     
  

 
Priekšlikumi 2008./2009. akadēmiskajam gadam: Zinātniski pētnieciskā konference 
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Dzīves un darba gājuma kopsavilkums    Aktualizēts 2009.gada 20. aprīlī 
                                                                           
 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Brencis Ainārs 

Adrese Gaismas iela 19/13 - 18, Ėekava, LV-2123 

Tālrunis - Mobilais tālrunis +371 - 9453616 

E-pasts ainarsb@turiba.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 20.12.1976 
  

Dzimums vīrietis 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods       2001 – tagadne 
 

Profesija vai ieĦemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums   Biznesa augstskola „Turība”, starptautiskā tūrisma fakultāte 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods      2008 - tagadne 

Profesija vai ieĦemamais amats   vieslektors 

Darba vietas nosaukums  Sociālās integrācijas valsts aăentūra, Koledža 

Nozare   Pedagoăija 

Laika periods       2001 – tagadne 
 

Profesija vai ieĦemamais amats pieaicinātais eksperts 

Darba vietas nosaukums Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija, SIA „Viesnīcu un restorānu centrs” 

Nozare Viesnīcu serviss 
  

Laika periods       2005 – tagadne 

Profesija vai ieĦemamais amats  

Darba vietas nosaukums Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

Nozare    Izglītība 
  

Laika periods 08. 2001. - 01. 2002. 

Profesija vai ieĦemamais amats Menedžmenta prakse 

Darba vietas nosaukums Viesnīcā „Dunraven Arms”, Īrijā 

Nozare Tūrisms, viesmīlība un viesnīcu bizness 
  

Laika periods 11.1999. – 05.2000. 

Profesija vai ieĦemamais amats Projekta vadītājs 

Darba vietas nosaukums Ēdināšanas uzĦēmuma „Silva” darbības uzsākšana 
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Nozare Tūrisms, viesmīlība un viesnīcu bizness 
  

Laika periods 06.1998. – 09.1998. 

Profesija vai ieĦemamais amats Menedžmenta prakse 

Darba vietas nosaukums Viesnīca „Elounda Mare”, Grieėijā 

Nozare Tūrisms, viesmīlība un viesnīcu bizness 
  

Laika periods 06.1997. – 10.1997. 

Profesija vai ieĦemamais amats Menedžmenta prakse 

Darba vietas nosaukums Viesnīca „Cresta palace”, Šveicē 

Nozare Tūrisms, viesmīlība un viesnīcu bizness 
  

Laika periods 06.1996. – 09.1996. 

Profesija vai ieĦemamais amats Menedžmenta prakse 

Darba vietas nosaukums Viesnīca „Elounda Beach”, Grieėijā 

Nozare Tūrisms, viesmīlība un viesnīcu bizness 
  

Izglītība   
  

Laika periods 09.2003. - tagadne 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, ekonomikas zinību doktora programma, Vadības ekonomikas fakultāte 
  

Laika periods 2000. – 2002.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Vadības zinību maăistrs 

  

Izglītības iestādes nosaukums LU vadības un ekonomikas fakultāte 
  

Laika periods 1995. – 1999. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs 

  

Izglītības iestādes nosaukums Biznesa Augstskola „Turība” – Starptautiskā tūrisma fakultāte 
  

Laika periods 1983. – 1995. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums Līvānu 1.vidusskola 
  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

Krievu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

Vācu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

ItāĜu valoda   labi  labi  labi  labi  labi 

Franču valoda   pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas 

 LīmeĦi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 
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Nozare Tūrisms, viesmīlība un viesnīcu bizness 

Pedagoăiskā darba stāžs  
  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  
  

Pasniegšanas 
gads 

Kursa nosaukums 

  

Vadītie studiju kursi 

  

   

Kursa nosaukums 

 
Iecerētie studiju kursi 

 
  

Profesionālā pilnveide 2002. - 
2008. ak.gadā  

(kursi, semināri ,konferences, 
stažēšanās u.c.):  nosaukums, norises 

vieta, laiks 
 

Papildus izglītība: 
07. – 08.2002. 
Higher Hotel Institute Cyprus, kurss „Supervisory Development for Hospitality Industry”, Kipra 
 
Papildus kvalifikācijas: 
2002.   
Sertifikāts par „Supervisory development for hospitality industry” kursa apgūšanu 
 

 

 

Dalība starptautiskajās un 
profesionālajās organizācijās 

Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija, SIA „Viesnīcu un restorānu centrs”, eksperts 

  

Sabiedriskie pienākumi 
augstskolā 

 

 
 

  

Raksta nosaukums Izdevuma nosaukums 
Izdošanas vieta, 
izdevējs, gads 

Lpp. (no – līdz) 
Publikācijas LZP atzīto recenzējamo 
zinātnisko izdevumu sarakstā (skat. 

pielikumā) 
    

  

 Raksta nosaukums Izdevuma nosaukums 
Izdošanas vieta, 
izdevējs, gads 

Lpp. (no – līdz) 

 „Aktīvais tūrisms” 
Rīga, Biznesa    
augstskola „Turība”, 
2003 

 223.lpp. 

Pārējās publikācijas 

    
  

Norises laiks Projekta tēma Nosaukums Finansētājs 

2003 
Tūrisma terminu 
skaidrojošā vārdnīca 

„Tūrisma un viesmīlības terminu 
un jēdzienu strukturāli loăiskās 
sistēmas izveidošana un 
ieviešana” 

Ekonomikas ministrija 

2006   Erasmus 

 
Mācībspēku apmaiĦas 
programma 

„Country branding Turkey versus 
Latvia” 

 

 

Līdzdalība 
pētnieciskajos/izglītojošajos 

projektos 

2006 

Plostniecības idejas 
izmantošana ūdens 
tūrisma attīstībai Gaujas 
upes baseinā 

„Pārrobežu sadarbības 
programma Baltijas jūras reăionā” 

Vidzemes attīstības 
aăentūra 
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2006 
Ruckas muižas 
izmantošana tūrisma 
nozarē Cēsīs 

 
SIA „Eirokonsultantu 
nams” 

 

2006 

Līdzdalība mācību 
programmu „Mūsdienīgs 
serviss tūrismā” un 
„Tūristus saistošas 
vides veidošana 
atbilstoši Zemgales 
kultūrvides kritērijiem” 
sagatavošanā 

„Baltijas jūras reăiona sadarbības 
programma Latvijā” 

Jelgavas dome 

Pasākuma veids Students Projekta nosaukums 

   

   

Pētnieciskajos/izglītojošajos 
projektos iesaistītie studenti 

   
  

Norises laiks, vieta Konferences nosaukums ZiĦojuma temats  

Rīga, 2004. gada   
23.aprīlis. 

Starptautiskā zinātniskā konference 
„UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un 
to risinājumi globalizācijas apstākĜos  

 

Latvijas tēls un tā konkurētspēja 
Eiropas tūrisma tirgū 

Rīga, 2004.gada 5., 
6.novembris. 

III Latvijas ăeogrāfijas kongress „Latvijas 
ăeogrāfija Eiropas dimensijās”.  
 

Vides loma mērėtiecīgai Latvijas 
tēla (imidža) izveidei un tā 
virzībai pasaulē 

Rīga, 2005.gada 
janvāris. 

LU 63.zinātniskā konference. 
Latvijas tēls, tā vadības iespējas 
valsts labklājības un 
konkurētspējas veicināšanai 

Piedalīšanās konferencēs 

   
  

Nosaukums Izstrādes gads Apjoms Atrašanās vieta Mērėauditorija 

„Aktīvais tūrisms” 2003 223.lpp.   Koledžas studenti 

    
 
 

    
 
 

     

     

Mācību atbalsta materiāli 

     
  

 
Priekšlikumi 2008./2009. akadēmiskajam gadam: Zinātniski pētnieciskā konference 
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Vita Davidoviča 
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Solvita Flugina 
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Goldmane 
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Anita Jansone 
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Biruta Jansone 
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Dzīves un darba gājuma kopsavilkums      Aktualizēts 2009.gada 11. martā 
                                                                           
 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Mainule-Meidropa, Signe  

Adrese Strazdu iela 5 - 1, Jūrmala, LV-2008 

Tālrunis 67811759 Mobilais tālrunis 29671003 

E-pasts Signe.Mainule-Meidropa@sic.gov.lv; signemainule@inbox.lv   
 

  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimšanas datums 1977.gada 14. jūlijs 
  

Dzimums sieviete 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 08.10.2008. – šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats  

Darba vietas nosaukums Sociālās Integrācijas Valsts aăentūra 

Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 03.03.2008. – 30.06.2008. 

Profesija vai ieĦemamais amats ESF projekta “Studiju programmas “Viesnīcu servisa vadība” izstrādāšana un ieviešana” studiju 
priekšmeta „Otrā svešvaloda Vācu valoda” lektore  

Darba vietas nosaukums  Sociālās Integrācijas Valsts aăentūra 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 01.09.2006. – 31.12.2007. 

Profesija vai ieĦemamais amats ESF projekta “Izglītības programmas “Surdotulks” izstrādāšana un ieviešana Sociālās 
integrācijas centrā” studiju kursa Vācu valoda lektore  

Darba vietas nosaukums Valsts aăentūra „Sociālās Integrācijas Centrs” 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 01.01.2006. – 01.09.2007. 

Profesija vai ieĦemamais amats Leondardo da Vinci programmas pilotprojekta „PSYCHO RES.C.U.E” eksperte  

Darba vietas nosaukums Valsts aăentūra „Sociālās Integrācijas Centrs” 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 01.09.2005. – 31.09.2007. 

Profesija vai ieĦemamais amats EQUAL projekta „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” tulks  

Darba vietas nosaukums Valsts aăentūra „Sociālās Integrācijas Centrs” 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 01.09.2005. – 31.05.2007. 
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Profesija vai ieĦemamais amats EQUAL projekta „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” 8. aktivitātes vadītāja  

Darba vietas nosaukums Valsts aăentūra „Sociālās Integrācijas Centrs” 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 01.09.2005. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Profesionālās vidusskolas vācu valodas skolotāja  

Darba vietas nosaukums Sociālās Integrācijas Valsts aăentūra, Jūrmalas Profesionālā vidusskola 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 01.04.2004. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Vācu valodas lektore Koledžā 

Darba vietas nosaukums Sociālās Integrācijas Valsts aăentūra Koledža 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 01.03.2004. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Vācu valodas kursu vadītāja 

Darba vietas nosaukums Gētes Institūts  

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 06.10.2003. – 01.06.2004. 

Profesija vai ieĦemamais amats Vācu valodas skolotāja  

Darba vietas nosaukums Sākumskola „Ābelīte” 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 09.09.2003. – 20.06.2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats Vācu valodas skolotāja 

Darba vietas nosaukums Puškina licejs 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 02.1997. – 07.1997. 

Profesija vai ieĦemamais amats Datu apstrādātāja 

Darba vietas nosaukums Firma „ADMail” 

Nozare Pakalpojumi  
  

Laika periods 10.1995. – 05.1996. 

Profesija vai ieĦemamais amats Korespondences inspektore 

Darba vietas nosaukums Matīsa cietums 

Nozare Iekšlietu sistēma  
  

Izglītība   
  

Laika periods 10.2001. - 01.06.2004. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Humanitāro zinātĦu maăistrs studiju programmā Vācijas studijas (Master of Arts 
„Deutschlandstudien”); vācu valodas mācīšanas metodika) 
Maăistra eksāmena apliecība, izdota 1.06.2004. 

Izglītības iestādes nosaukums Hāgenas Tālmācības Universitāte 
  

Laika periods 01.09.2001. - 18.06.2003. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Humanitāro zinātĦu maăistra grāds filoloăijā; ăermāĦu valodniecība un literatūrzinātne; Vācu 
valodas mācīšanas metodika 
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Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 01.09.1996. - 15.06.2001. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Humanitāro zinātĦu bakalaura grāds filoloăijā; ăermāĦu valodniecība un literatūrzinātne 

  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 01.09.1984. - 16.06.1995. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Vidējās izglītības atestāts Nr. 034030, Pamatizglītības apliecība Nr. 035243 

Izglītības iestādes nosaukums Jūrmalas Pumpuru vidusskola 
  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   labi  labi  labi  labi  labi 

Krievu valoda   labi  labi  labi  labi  labi 

Vācu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

Itāliešu valoda   pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas 

 LīmeĦi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoăiskā darba stāžs Kopš 2003.gada 
  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i) Valodas mācīšanas metodika 
  

Pasniegšanas 
gads 

Kursa nosaukums 

2004. Lietišėā vācu valoda 

2005. Lietišėā vācu valoda 

2006.  Lietišėā vācu valoda / Vācu valoda surdotulkiem 

Vadītie studiju kursi 

2007. Lietišėā vācu valoda / Vācu valoda surdotulkiem 

 2008. 
Lietišėā vācu valoda / Vācu valoda surdotulkiem/ Vācu valoda kā otrā 
svešvaloda viesnīcu servisa speciālistiem 

Kursa nosaukums 

E-apmācības vides vācu valodas kurss tālmācības studijām 
Iecerētie studiju kursi 
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Profesionālā pilnveide 
2005./2008. ak.gadā  

(kursi, semināri ,konferences, 
stažēšanās u.c.):  nosaukums, norises 

vieta, laiks 
 

Tālākizglītības seminārs: Blended learning valodas kursi. E-apmācības vides Moodle izmantošana 
vācu valodas apmācībā, (16 stundas), Gētes institūts Rīga, 20.-22.02.2009.  
Tālākizglītības klātienes seminārs: Elektroniskās apmācības vides MOODLE izmantošana vācu 
valodas apmācībā (24 stundas) Gētes institūtā Prāgā, 25.09.-28.08.2008. 
Tālākizglītības programma: Profesionālās izglītības pedagogu, kuri strādā ar jauniešiem ar 
speciālām vajadzībām, profesionālā pilnveides programma, (200 stundas), Sociālās integrācijas 
valsts aăentūra,10.01.2008 – 02.07.2008. 
Tālākizglītības seminārs Gētes institūta vācu valodas skolotājiem no Tallinas, ViĜĦas un Rīgas: Vācu 
valodas eksāmeni B2, C1 līmenī. Praktiskais darbs ar lasāmajiem tekstiem (Qualitätssicherung der 
Sprachkursarbeit in der Subregion Baltikum” (16 stundas), Gētes Institūts, 15.02. – 17.02.2008. 
Tālākizglītības programma: Kritiskā domāšana dažādos mācību priekšmetos (36 stundas), Izglītības 
attīstības centrs, 2007 
Tālākizglītības kurss: Inovācijas augstākās izglītības sistēmā: Mērėorientēta projektu izstrāde un 
vadīšana, Tālmācības projekti un studiju materiāli (160 stundas), Rīgas Tehniskās Universitātes 
Tālmācības studiju centrs, 17.04. – 30.08.2006. 
Tālākizglītības seminārs: Svešvalodu kursu kvalitātes nodrošinājums Baltijas reăionā 
(Qualitätssicherung der Sprachkursarbeit in der Subregion Baltikum” (12 stundas), Gētes Institūts, 
16.02. – 18.02.2006. 
Intensīvais kurss: Datora un interneta izmantošana nodarbību sagatavošanai (PC und Internet fuer 
die Unterrichts-vorbereitung), Minhenē (80 stundas), Gētes Institūts, 01.08. – 13.08. 2005. 
Seminārs: Interneta izmantošanu vācu valodas pasniedzēju darbā (Internet fuer DaF-Lehrkraefte) 
(12 stundas), Gētes Institūts, 04.02. – 06.02.2005. 

 

 

Dalība starptautiskajās un 
profesionālajās organizācijās 

 
 

  

Citas aktivitātes ārpus SIC 
(kursu, semināru vadīšana, 
komentāru sniegšana u.c.) 

Gētes institūts Vācu valodas kursu vadītāja 

  

Sabiedriskie pienākumi 
augstskolā 

 

Studiju programmas vadītāja       
 

  

Raksta nosaukums Izdevuma nosaukums 
Izdošanas vieta, 
izdevējs, gads 

Lpp. (no – līdz) 
Publikācijas LZP atzīto recenzējamo 
zinātnisko izdevumu sarakstā (skat. 

pielikumā) 
    

  

 Raksta nosaukums Izdevuma nosaukums 
Izdošanas vieta, 
izdevējs, gads 

Lpp. (no – līdz) 

    

Pārējās publikācijas 

    
  

Norises laiks Projekta tēma Nosaukums Finansētājs 

01.10.2008. - 
šobrīd 

Zinātniski pētnieciskais 
darbs 

Elektroniskās apmācības vides 
„Moodle” pielietošanas iespējas 

tālmācības studijās 
 

 

Līdzdalība 
pētnieciskajos/izglītojošajos 

projektos 

01.03.2008. – 
30.06.2008. 

Mācību materiāla 
izstrāde „Lietišėā 
svešvaloda. Vācu 
valoda” 

Izglītības programmas 
„Sekretariāta un biroja darbs” 
pilnveide invalīdiem, izmantojot 
modernās informācijas un 
komunikācijas tehnoloăijas 

ESF/ Latvijas Valsts 
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01.12.2006. – 
31.03.2008.  

E-apmācības kursu 
satura un materiālu 
izveide studiju kursam 
“Lietišėā vācu valoda” 
un „Specializētā vācu 
valoda” 

Profesionālās izglītības 
ieguves formu pilnveide 
invalīdiem, izmantojot 
modernās informācijas un 
komunikācijas tehnoloăijas, 
pirmā līmeĦa augstākās 
izglītības uzĦēmējdarbības 
programmās 

ESF/ Latvijas Valsts 

01.07.2007. – 
31.08.2007. 

Studiju rokasgrāmatas 
izstrāde 

Studiju programmas „Viesnīcu 
servisa vadība” izstrādāšana 
un ieviešana 

ESF/ Latvijas Valsts 

01.11.2006. – 
31.12.2007. 

Studiju programmas un 
metodisko materiālu 
izstrāde 

Studiju programmas „Viesnīcu 
servisa vadība” izstrādāšana 
un ieviešana 

ESF/ Latvijas Valsts 

 

01.09.2006. – 
31.03.2007. 

Metodisko materiālu 
pilnveide 

Izglītības programmas 
“Sekretariāta un biroja darbs” 
pilnveide invalīdiem, izmantojot 
modernās informācijas un 
komunikācijas tehnoloăijas 

ESF/ Latvijas Valsts 

 
13.02.2006. – 
30.11.2006. 

Metodisko materiālu 
izstrāde 

Izglītības programmas 
“Surdotulks” izstrādāšana un 
ieviešana Sociālās integrācijas 
centrā 

ESF/ Latvijas Valsts 

 1.09.2005. – 
31.05.2007. 

Invalīdu nodarbinātības 
veicināšana 

Cilvēku ar psihiskām 
saslimšanām profesionālās 
apmācības metodikas izstrāde 

EQUAL/ Latvijas Valsts 

  

Pasākuma veids Students Projekta nosaukums 

Anketēšana 1.kursa klātienes studenti 
E-apmācības vides MOODLE izmantošanas 
iespējas studijās 

Anketēšana 1.kursa neklātienes studenti  

Pētnieciskajos/izglītojošajos 
projektos iesaistītie studenti 

   
  

Norises laiks, vieta Konferences nosaukums ZiĦojuma temats  

08.09. – 09.09.2007. 
Starptautiskā EQUAL projekta AQUA 

partneru konference Jūrmalā 
Līdzdalība seminārā 

20.03. – 21.03.2007. 
Hamburgā 

Starptautiskā EQUAL projekta AQUA 
partneru konference  

Cilvēku ar psihiskām 
saslimšanām mākslas darbu 
izstādes atklāšana 

15.06. – 16.06.2006. 
Amsterdama 

Starptautiskā Leonardo da Vinči 
projekta PSYCHORESCUE partneru 
konference  

Situācijas apraksts Latvijā 

Piedalīšanās konferencēs 

20.03. – 21.03.2006. 
Hamburgā 

Starptautiskā EQUAL projekta AQUA 
partneru konference  

Profesionālās piemērotības 
noteikšana un kvalifikācija: 
pamatkompetences 

  

Nosaukums Izstrādes gads Apjoms Atrašanās vieta Mērėauditorija 

Specializētā svešvaloda 
studiju programmai 

Surdotulks 
2009 - šobrīd  SIVA 

 
Studiju kursa 

klausītāji 

Lietišėā vācu valoda 
apmācības programmai 

Sekretariāta un biroja darbs 
2008 283 lappuses SIVA 

Profesionālās 
vidusskolas 

audzēkĦi 

Mācību atbalsta materiāli 

Vācu valoda kā otrā 
svešvaloda programmai 
Viesnīcu servisa vadība 

2007 165 lappuses SIC 
 

Studiju kursa 
klausītāji 
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UzĦēmējdarbības studiju 
programmas e-apmācības 

metodiskais materiāls 
kursam Lietišėā vācu valoda 
un Specializētā vācu valoda 

2007 

23 prezentācijas, 
uzdevumi, 

jēdzieni, tēmas 
apraksti 

SIC 

 
Studiju kursa 

klausītāji 

Mācību programmas 
SURDOTULKS metodiskais 

materiāls kursam Vācu 
valoda 

2006 100 lappuses SIC 
Studiju kursa 

klausītāji 

UzĦēmējdarbības studiju 
programmas metodiskais 
materiāls kursam Lietišėā 

vācu valoda 

2004 100 lappuses SIC 
Studiju kursa 

klausītāji 

 

     
  

 
Priekšlikumi 2008./2009. akadēmiskajam gadam: Zinātniski pētnieciskā konference 
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Europass  
Curriculum Vitae  

  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Muižnieks Armands 

Adrese J.Pliekšanā 82-37, Jūrmala, LV 2015 

Tālrunis - Mobilais tālrunis: +371 29218560 

E-pasts bingonis@gmail.com 

  

Pilsonība LR 

  

Dzimšanas datums 12.05.1964. 

  

Dzimums Vīr. 
  

Vēlamā nodarbošanās / 
profesionālā joma 

 

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2004.gada oktobris-šodienai 

Profesija vai ieĦemamais amats padomnieks 

Galvenie pienākumi Koordinēt sadarbību starp reăioniem, veicināt ES projektu piesaisti, risināt aktuālus jautājumus 

Darba vietas nosaukums un adrese Tūrisma attīstības valsts aăentūra, Pils lauk.4, Rīga 

Nozare tūrisms 
  

Laika periods 2002.gada jūlijs - 2005.gada septembris 
Profesija vai ieĦemamais amats NodaĜas vadītājs 

Galvenie pienākumi Vadīt tūrisma un ārējo sakaru nodaĜas darbu, koordinēt Jūrmalas tūrisma attīstību 

Darba vietas nosaukums un adrese Jomas iela 5, Jūrmala, LV 2015 

Nozare Tūrisms 
  

Laika periods 2001.gada marts-šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais amats lektors 

Galvenie pienākumi Kurss „CeĜojumu organizēšanā” 

Darba vietas nosaukums un adrese Graudu iela 68, Rīga 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2000.gada marts-2001.gada janvāris 

Profesija vai ieĦemamais amats Projektu vadītājs 

Galvenie pienākumi Projektu ieviešana un vadība 

Darba vietas nosaukums un adrese RaiĦa bulv.28, Rīga 

Nozare Tūrisms 
  

  

Laika periods 1999.gada augusts-līdz šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais amats Valdes priekšsēdētājs 
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Galvenie pienākumi Vadīt organizācijas darbu 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Jaunatnes tūrisma mītĦu asociācija, Čiekurkalna 1.līnija 1-7, Rīga 

Nozare Tūrisms 
  

Laika periods 1999.gada maijs-2000.gada janvāris 

Profesija vai ieĦemamais amats direktors 

Galvenie pienākumi Vadīt IATA aăentūras darbu  

Darba vietas nosaukums un adrese CeĜojumu aăentūra World Travel Service 

Nozare Tūrisms  
  

Laika periods 1997.gada aprīlis-1999.gada maijs 
Profesija vai ieĦemamais amats direktors 

Galvenie pienākumi Starptautiskas tūrisma kompānijas meitas uzĦēmuma vadība 

Darba vietas nosaukums un adrese Studentu un Jaunatnes ceĜojumu birojs, Lāčplēša iela 29, Rīga 

Nozare Tūrisms 
  

Laika periods Marts 1995-aprīlis 1997 
Profesija vai ieĦemamais amats Izejošā tūrisma vadītājs 

Galvenie pienākumi Maršrutu sastādīšana un pārdošanas vadīšana 
Darba vietas nosaukums un adrese Tūrisma aăentūra „Tūrinfo” 

Nozare Tūrisms 
  

Izglītība  
  

Laika periods 2008.gada maijs- līdz šodienai 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Doktorantūras studijas procesā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas StradiĦa Universitāte, Medicīnas fakultāte  
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 

klasifikācijas sistēmā 
 

  

Laika periods 2004-2007 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 
Diploms. Profesionālā Maăistra grāds UzĦēmējdarbības vadībā 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Tūrisma organizācija 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Biznesa augstskola Turība 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

ISCED-97 klasifikācijas 5B līmenis Profesionālā maăistra grāds 

  

Laika periods 1982-1990 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 
Diploms. Biologs, bioloăijas un ėīmijas pasniedzējs 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Bioloăija, ėīmija 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

DabaszinātĦu maăistra grāds bioloăijā 
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Prasmes  
  

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu 
  

Cita(s) valoda(s)  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu   
Augstākais 

līmenis 
 

Augstākais 
līmenis 

 
Augstākais 

līmenis 
 

Augstākais 
līmenis 

 Vidējais līmenis 

AngĜu   
Augstākais 

līmenis 
 

Augstākais 
līmenis 

 
Augstākais 

līmenis 
 

Augstākais 
līmenis 

 Vidējais līmenis 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Adekvātas 
  

Organizatoriskas prasmes Izcilas 
  

Tehniskas prasmes Atbilstošas vidējam statistiskajam  
  

Datora lietošanas prasmes Atbilstošas 
  

Vadītāja apliecība Ir 
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Dzīves un darba gājuma kopsavilkums          Aktualizēts 2009.gada ___________ 
                                                                           
 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ose Daina 

Adrese Rēzeknes pulka 17, dz.106, Jūrmala, LV-2010 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 26522084 

E-pasts Daina.ose@navigator.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimšanas datums 1971.gada 22.marts 
  

Dzimums sieviete 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 1998.g - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Pr.docents 

Darba vietas nosaukums RTU, Inženierekonomikas fakultātē 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2003.- šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Pr.docents 

Darba vietas nosaukums Sociālās integrācijas centrs 

Nozare Izglītība  
  

Laika periods no 1996.g.- šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums  LU, Juridiskā fakultāte 

Nozare Izglītība 
 

 

Laika periods 1992.g.- 2002.g 

Profesija vai ieĦemamais amats jurists 

Darba vietas nosaukums VRU “Kompresors” 

Nozare Līgumu izstrāde, slēgšana, pārstāvība tiesā 
  

Laika periods  

Profesija vai ieĦemamais amats  

Darba vietas nosaukums  

Nozare  
  

Laika periods  

Profesija vai ieĦemamais amats  
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Darba vietas nosaukums  

Nozare  
  

Izglītība   
  

Laika periods 1996.g.- 1998.g. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Maăistra diploms Nr..  
tiesību maăistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 
  

Laika periods 1993.g.- 1995.g. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

ieguvu inženierzinātĦu maăistra grādu  

  

Izglītības iestādes nosaukums RTU, Inženierekonomikas fakultāte 
  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda  C2  C2  C2  C2  C2  

Krievu valoda  A1  A1  A1  A1  A1  

            

 LīmeĦi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoăiskā darba stāžs Kopš 1994.gada 
  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i) Pārstāvība civilprocesā, Mazo un vidējo uzĦēmumu ekonomiskie darbības aspekti. 
  

Pasniegšanas 
gads 

Kursa nosaukums 

2005 Darba un sociālās tiesības 

2005.  UzĦēmējdarbības tiesības 

2000.  Darba un saimnieciskās tiesības 

Vadītie studiju kursi 

  

Kursa nosaukums 

 
Iecerētie studiju kursi 

 
  

Profesionālā pilnveide 2007.2008. 
ak.gadā  

(kursi, semināri ,konferences, 
stažēšanās u.c.):  nosaukums, norises 

vieta, laiks 
 

Ose, D. Apelācijas instances tiesas sprieduma likumīgais spēks un tā pārsūdzēšana kasācijas kārtībā”. 
Tieslietu ministrijas zinātniskā diskusija. Rīga. 08.11.2007. 
Ose, D. Pārstāvības pozitīvie un negatīvie aspekti civilprocesa regulējumā. Latvijas Universitātes 
66.konference. Rīga. 08.02.2008. 
Ose, D. Vai īrniekam ir iespēja sevi aizsargāt? Tiesībsarga konference. 10.12.2007. 
Ose D. Tiesas paziĦojumi un izsaukumi, tiesas dokumentu izsūtīšana. Civilprocesa aktuālie jautājumi. 
2007.gada zinātniskās konferences materiālu krājums. Rīga. TNA. 2008. (107.-120.lpp.__a.l.) 

 
  

Dalība starptautiskajās un 
profesionālajās organizācijās 
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Citas aktivitātes ārpus BA 
(kursu, semināru vadīšana, 
komentāru sniegšana u.c.) 

 

  

Sabiedriskie pienākumi 
augstskolā 

 

  

Raksta nosaukums Izdevuma nosaukums 
Izdošanas vieta, 
izdevējs, gads 

Lpp. (no – līdz) 

    

    

Publikācijas   LZP atzīto 
recenzējamo zinātnisko 

izdevumu sarakstā (skat. 
pielikumā) 

     
  

Raksta nosaukums Izdevuma nosaukums 
Izdošanas vieta, 
izdevējs, gads 

Lpp. (no – līdz) 

    

Pārējās publikācijas 

    
  

Norises laiks Projekta tēma Nosaukums Finansētājs 

    
Līdzdalība 

pētnieciskajos/izglītojošajos 
projektos     

   

   

Pasākuma veids Students Projekta nosaukums 

   

Pētnieciskajos/izglītojošajos 
projektos iesaistītie studenti 

   
   

   

Norises laiks, vieta Konferences nosaukums ZiĦojuma temats  
Piedalīšanās konferencēs 

Rīga. 08.02.2008. Latvijas Universitātes 66.konference.  
Pārstāvības pozitīvie un negatīvie 
aspekti civilprocesa regulējumā.  

   

    Mērėauditorija 

Nosaukums Izstrādes gads Apjoms Atrašanās vieta 
Studiju kursa 

klausītāji 

     

Mācību atbalsta materiāli 

     
   

  

 

 



 71 

 

  
 

Dzīves un darba gājuma kopsavilkums          Aktualizēts 2009.gada ___________ 
                                                                           
 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Andris Ozols 

Adrese Dubultu pr.10 dz. 108, Jūrmala, Latvija, LV - 2015 

Tālrunis 67760797 Mobilais tālrunis 29488105 

E-pasts Andriso50@inbox.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimšanas datums 06.04.1956 
  

Dzimums vīrietis 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2006. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Darba aizsardzības un drošības tehnikas speciālists 

Darba vietas nosaukums Sociālās integrācijas valsts aăentūra 

Nozare Darba un civilā aizsardzība 
  

Laika periods 2002. – 2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats VUGD Jūrmalas brigādes komandieris 

Darba vietas nosaukums LR IeM Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Nozare Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 
  

Laika periods 1998.-2002.g. 

Profesija vai ieĦemamais amats VUGD Jūrmalas brigādes komandiera vietnieks 

Darba vietas nosaukums LR IeM Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Nozare Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 
  

Laika periods 1995.-1998.g.  

Profesija vai ieĦemamais amats VUGD Jūrmalas brigādes ugunsdrošības uzraudzības inspektors 

Darba vietas nosaukums LR IeM Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Nozare Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 
  

Laika periods 1992.-1994.g. 

Profesija vai ieĦemamais amats VUGD Jūrmalas brigādes autovadītājs 

Darba vietas nosaukums LR IeM Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Nozare Ugunsdrošība 
  

Laika periods 1979.-1992.g. 

Profesija vai ieĦemamais amats Autovadītājs 

Darba vietas nosaukums Sanatorija „Majori” 



 72 

Nozare Autotransports 
  

Laika periods 1976.-1979.g.  

Profesija vai ieĦemamais amats Valteru posteĦa vada komandieris 

Darba vietas nosaukums Jūrmalas profesionālā ugunsdzēsēju vienība 

Nozare Ugunsdrošība 
  

Laika periods  

Profesija vai ieĦemamais amats  

Darba vietas nosaukums  

Nozare  
  

Izglītība   
  

Laika periods 1996.-1999.g 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Profesionālās kvalifikācijas diploms / informācijas sistēmu menedžeris 

Izglītības iestādes nosaukums Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 
  

Laika periods  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

 

  

Izglītības iestādes nosaukums  
  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas 

Krievu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  labi 

            

 LīmeĦi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoăiskā darba stāžs Kopš 2006.gada 
  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  
  

Pasniegšanas 
gads 

Kursa nosaukums 

2006.-2007.ak.g. 
Darba aizsardzība un ergonomika, Civilā aizsardzība, Darba drošība un 
aizsardzība 

2007.-2008.ak.g. 
Darba aizsardzība un ergonomika, Civilā aizsardzība, Darba drošība un 
aizsardzība 

2008.-2009.ak.g. 
Darba aizsardzība un ergonomika, Civilā aizsardzība, Darba drošība un 
aizsardzība 

Vadītie studiju kursi 

  

Kursa nosaukums 

Civilā aizsardzība 
Iecerētie studiju kursi 
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Profesionālā pilnveide 
2008./2009. ak.gadā  

(kursi, semināri ,konferences, 
stažēšanās u.c.):  nosaukums, norises 

vieta, laiks 
 

• Seminārs “Darba aizsardzības aktualitātes 2008.gadam”, Rīga, 27.09.2008.. 
• Seminārs “ Darba aizsardzība uzĦēmumā vai struktūrvienībā un jaunās prasības” , Rīgā, 

21.01.2009. 
 
 

  

Dalība starptautiskajās un 
profesionālajās organizācijās 

 
 

  

Citas aktivitātes ārpus SIC 
(kursu, semināru vadīšana, 
komentāru sniegšana u.c.) 

 

  

Sabiedriskie pienākumi 
augstskolā 

 
 

  

Raksta nosaukums Izdevuma nosaukums 
Izdošanas vieta, 
izdevējs, gads 

Lpp. (no – līdz) 

    

    

    

Publikācijas   LZP atzīto 
recenzējamo zinātnisko 

izdevumu sarakstā (skat. 
pielikumā) 

 

    
  

Raksta nosaukums Izdevuma nosaukums 
Izdošanas vieta, 
izdevējs, gads 

Lpp. (no – līdz) 

    

Pārējās publikācijas 

    
  

Norises laiks Projekta tēma Nosaukums Finansētājs 

No 03.03.2008. līdz 
30.06.2008. 

Studiju programmas 
”Viesnīcu servisa vadība” 
izstrādāšana un ieviešana 

ESF projekts „Studiju 
programmas „Viesnicu 
servisa vadība”. 

ESF 

Līdzdalība 
pētnieciskajos/izglītojošajos 

projektos 

    
  

Pasākuma veids Students Projekta nosaukums 

   

   

Pētnieciskajos/izglītojošajos 
projektos iesaistītie studenti 

   
  

Norises laiks, vieta Konferences nosaukums ZiĦojuma temats  

   
Piedalīšanās konferencēs 

   
  

Nosaukums Izstrādes gads Apjoms Atrašanās vieta Mērėauditorija 

Mācību materiāls „Darba 
drošībā un aizsardzībā” 

2008.   
Studiju kursa 

klausītāji 

     

Mācību atbalsta materiāli 

     
  

 
Priekšlikumi 2009./2010. akadēmiskajam gadam:  
 Lekcijas plānot vienmērīgāk, visa akadēmiskā gada garumā. 
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Dzīves un darba gājuma kopsavilkums      Aktualizēts 2009.gada 27. martā 
 

 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds PŪPOLA / MAIJA 

Adrese Skolas iela 65a-21, LV2016, Jūrmala, Latvija 

Tālrunis 67734929 Mobilais tālrunis: 26593030 

E-pasts mpupola@lv.amadeus.com 

  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimšanas datums 28/09/1972 

  

Dzimums sieviete 
  

Vēlamā nodarbošanās / 
profesionālā joma 

 

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 11/2001 -- 

Profesija vai ieĦemamais amats Produktu menedžeris 

Galvenie pienākumi Jaunu risinājumu / produktu ieviešana tirgū 
Apmācību organizēšana, vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Amadeus Latvija, Audēju iela 8, LV1050, Rīga 

Nozare IT risinājumi tūrisma nozares uzĦēmumiem 
  

Laika periods 01/1997-10/2000 

Profesija vai ieĦemamais amats Izejošā tūrisma nodaĜas vadītāja 

Galvenie pienākumi NodaĜas darba organizācija; korporatīvo klientu apkalpošana 

Darba vietas nosaukums un adrese CeĜojumu aăentūra NORVISTA (pašlaik –FTB Latvija), Elizabetes iela 63, LV1011, Rīga 

Nozare Tūrisma pakalpojumi 
  

Laika periods 05/1994-12/1996 

Profesija vai ieĦemamais amats CeĜojumu konsultants 

Galvenie pienākumi CeĜojumu izstrāde; ceĜojumu pakalpojumu pārdošana 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvia Tours, KaĜėu iela 11, LV1050, Rīga 

Nozare Tūrisma pakalpojumi 
  

  

Izglītība  
  

Laika periods 09/1998-05/2000 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Sociālo zinātĦu maăistrs vadībzinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 
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Laika periods 09/1990-05/1994 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Biznesa vadības bakalaurs  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 
  

Prasmes  
  

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu 
  

Cita(s) valoda(s)  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu C
2

C2 
Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 
līmenis 

B2 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis 

AngĜu  C1 
Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 
līmenis 

C1 
Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 
līmenis 

C1 
Augstākais 

līmenis 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes  - spēja strādāt komandā, labas saskarsmes un prezentācijas prasmes; prasme strādāt intensīvi, pat 
paaugstināta stresa apstākĜos, lai sasniegtu rezultātu 

Organizatoriskas prasmes pieredze apmācību organizēšanā un vadīšanā;  pieredze jaunu produktu ieviešanā tirgū, projektu 
izstrāde un vadība 

  

Datora lietošanas prasmes - Labas iemaĦas darbā MS Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) 
 

- perfekti pārvaldu Amadeus rezervēšanas sistēmu; pamatzināšanas darbā ar dažādām CMS 
programmām 

Vadītāja apliecība - B,C kategorija kopš 1990.gada 
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Solveiga Serkova 
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Edīte Tentere 
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UrdziĦa 
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Europass  
Curriculum Vitae  

  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Verze Sarmīte 

Adrese Skolas iela 37-67, Jūrmala 

Tālrunis 67737963 Mobilais tālrunis: 29702694 

E-pasts sarmite@lemon.lv 

  

Pilsonība LV 

  

Dzimšanas datums 23.01.1958. 

  

Dzimums sieviete 
  

Vēlamā nodarbošanās / 
profesionālā joma 

 

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 02.2008.-03..2009. 

Profesija vai ieĦemamais amats Viesnīcas pārvaldniece 

Galvenie pienākumi Viesnīcas sagatavošana renovācijai. 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „ Viesnīca Majori ” Jomas iela 29, Jūrmala 

Nozare Tūrisms, viesmīlība un viesnīcu bizness. 
  

Laika periods 10.2008.- līdz šim brīdim. 

Profesija vai ieĦemamais amats Skolotāja. 

Galvenie pienākumi Skolēnu izglītošana- vadot teorētisko un praktisko apmācību. 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola ,Viestura iela 6 Jūrmala. 

Nozare Pedagoăija. 
  

Laika periods 09.2006.- līdz šim brīdim. 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore, skolotāja. 

Galvenie pienākumi Lekciju lasīšana,stundu vadīšana. 

Darba vietas nosaukums un adrese SIVA  Dubultu prosp.71 Jūrmala. 

Nozare Pedagoăija. 
  

Laika periods 02.2007.-02.2008. 

Profesija vai ieĦemamais amats Direktores p.i. 

Galvenie pienākumi Plānot un vadīt viesnīcas sagatavošanu renovācijai. 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „ Viesnīca Majori” Jomas iela 29, Jūrmala. 

Nozare Tūrisms, viesmīlība un  viesnīcu bizness. 
  

  

Laika periods 2001.- 2007. 

Profesija vai ieĦemamais amats Viesnīcas pārvaldniece. 
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Galvenie pienākumi Viesnīcas uzĦemšanas un saimnieciskā dienesta darbinieku vadīšana un kontrole. Konferenču centra 
vadīšana.Materiālās noliktavas uzskaite,pasūtījumu koordinēšana,tirgus izpēte. Darbinieku atlase un 
apmācība.Viesnīcas prezentēšana starptautiskajos tūrisma gadatirgos. 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „ Viesnīca Majori” Jomas iela 29, Jūrmala. 

Nozare Tūrisms, viesmīlība un  viesnīcu bizness. 
  

Laika periods 2000.-.2002. 

Profesija vai ieĦemamais amats Sociālais pedagogs,arodbiedrības vadītāja. 

Galvenie pienākumi Veikt sociālpsiholoăisko atbalstu ,sociālo gadījumu vadīšana. 

Darba vietas nosaukums un adrese Bērnu atbalsta centrs „ Paspārne”  Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala. 

Nozare Sociālais darbs/sociālā pedagoăija. 
  

Laika periods 1998.- 2001. 

Profesija vai ieĦemamais amats Viesnīcas administratore. 

Galvenie pienākumi Darbs ar klientiem viesu uzĦemšanas dienestā. 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „ Viesnīca Majori” Jomas iela 29, Jūrmala. 

Nozare Tūrisms, viesmīlība un  viesnīcu bizness. 
  

Laika periods 1998. - 2000. 

Profesija vai ieĦemamais amats Latviešu valodas skolotāja. 

Galvenie pienākumi Krievvalodīgo bērnu apmācība un integrācija latviskā vidē.Novitāšu ieviešana apmācības programmā. 

Darba vietas nosaukums un adrese B/d „ Lācītis”  

Nozare Pedagoăija 
  

Izglītība  
  

Laika periods 1965.-1976. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Vidējā izglītība 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Jūrmalas 1.vidusskola 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

 

  

Laika periods 1999.-2003. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā un sociālajā pedagoăijā. 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

V profesionālās klasifikācijas līmenis-SD nozares speciālistu augstākā kvalifikācija,kas dod iespēju plānot 
un veikt zinātniskās pētniecības darbu. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids SDSPA  „ Attīstība”, juridiskas personas dibināta augstskola. 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

160 Latvijas kredītpunkti, 240ECTS kredītpunkti. 

  

Laika periods 2008.-2009. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Profesionālās izglītības pedagogu pedagoăiskās pamatizglītības programma. 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Pedagoăijas metodika. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids BUTS 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 
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Prasmes  
  

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu 
  

Cita(s) valoda(s)  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu   
Augstākais 

līmenis 
 

Augstākais 
līmenis 

 
Augstākais 

līmenis 
 

Augstākais 
līmenis 

 Vidējais līmenis 

AngĜu            

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Labas 
  

Organizatoriskas prasmes Labas 
  

Tehniskas prasmes Labas 
  

Datora lietošanas prasmes E-mail, Internets, MS Word, MS Excel. 
  

Vadītāja apliecība B kategorija 
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3. PIELIKUMS 

Koledžas studiju kursu apraksti 
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Mācību priekšmeta programma 

 

1. Nosaukums: Lietvedība  

2. Mēr ė i  un uzdevumi 

2.1. Mērėi 

Apgūt dokumentu izstrādāšanas, izdošanas, pieĦemšanas un noformēšanas prasības atbilstoši 
likuma prasībām. 

2.2. Uzdevumi 

Lietvedības kurss sniedz studentiem zināšanas un prasmes: 
Izprast organizācijas lietvedības funkcijas un uzdevumus. 
Izstrādāt un noformēt dokumentus. 
Analizēt dokumentu noformējuma pareizību. 

3. Saturs 

3.1. Priekšmeta apraksts 
Studentam jāzina dokumentu izstrādāšanas, izdošanas, pieĦemšanas un noformēšanas noteikumi. 
Pēc kursa apgūšanas studentam jāprot izstrādāt un noformēt dokumentus, piešėirot tiem juridisku 
spēku.  
• Ievads 

Studentam jāizprot lietvedības būtība, jāzina tās pamatuzdevumi un funkcijas, kā arī jāorientējas 
lietvedību reglamentējošos normatīvajos aktos. 
 
• Dokumentu juridiskais spēks 

Studentam jāzina dokumenta juridiskā spēka nosacījumi, jāprot noteikt vai dokumentam ir / nav 
juridisks spēks. Jāizprot katra dokumenta autora pilnvaras un kompetence. Jāpārzina valodas 
lietišėais stils. 
 
• Dokumenta rekvizīti 

Studentam jāzina rekvizītu izvietojums izstrādājot un noformējot dokumentus, jāzina kur un 
kādas dienesta atzīmes izvietojamas. 
 
• Dokumentu iedalījums grupās: 
Viens no veiksmīgas uzĦēmējdarbības pamatiem ir prast izstrādāt un noformēt dažāda veida 

dokumentus, līdz ar to nodrošinot lietišėo komunikāciju rakstveidā. Lai to veiktu, studentam 
jāzina dažādu dokumentu grupu (organizatorisko, sarakstes, izziĦu un pārskatu dokumentu, kā 
arī personāla un rīkojumu dokumentu) veidi un funkcijas, jāizprot to būtība un jāzina 
noformēšanas pamatprincipi.  

 
• Dokumenta atvasinājumi 

Studentam jāzina, kas ir dokumenta atvasinājums, kādi tie ir iespējami un kas nepieciešams, lai 
izstrādājot vai saĦemot dokumenta atvasinājumu tam būtu juridisks spēks, lai to varētu izmantot 
savu interešu aizstāvībai. 
 
• Lietu nomenklatūras izstrādāšana 

Noslēdzot lietvedības kursa apguvi students iepazīstas ar lietu nomenklatūras izstrādes 
nepieciešamību un tās pamatiem. Mācās veidot lietu no mācību priekšmeta apguves laikā 
izveidotajiem dokumentiem un noformēt to atbilstoši Valsts arhīva prasībām. 
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• Zinātniski pētnieciskā darba pamati 
Studentam jāzina kā izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu, lai sekmīgi absolvētu augstskolu. 

3.2. Organizācijas struktūra 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Ievads lietvedībā. 
1.1.Lietvedības būtība un saturs, tās pamatuzdevumi, 
funkcijas. 
1.2.Normatīvie akti, kas reglamentē lietvedību. 
1.3.Dokumenta jēdziens, tā funkcijas un nozīme.    

1 1 0 

2. Dokumenta juridiskais spēks. Dokumentēšana.  
2.1. Pilnvaras un kompetence. 

2.2. Dokumentu un lietvedības valoda. 

1 1 0 

3. Dokumenta rekvizīti. 
3.1. Rekvizītu izvietojums. 
3.2. Dokumenta dienesta atzīmes 

5 3 2 

4. Dokumentu iedalījums grupās: 
 Organizatoriskie dokumenti 
 Sarakstes dokumenti 
 IzziĦu un pārskatu dokumenti 
 Personāla dokumenti 
 Rīkojuma dokumenti 

21 8 13 

5. Dokumenta atvasinājumi 
5.1. Izraksts 
5.2. Noraksts 
5.3. Kopija 
5.4. Dublikāts 

5 2 3 

6. Lietu nomenklatūras izstrādāšana 
  Lietas veidošana un apdare.  

3 1 2 

7. Zinātniski pētnieciskā darba pamati 4 4 0 

KOPĀ 40 20 20 

 
3.2.1. Laika grafiks  
3.semestrī 40 stundas, tai skaitā 20 auditorijas stundas un 20 patstāvīgā darba stundas. 
 
3.2.2. Laika darba grafiks 
Uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas 
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Patstāvīgo studi ju organizāci ja un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

1. Dokumenta rekvizīti Rekvizītu izvietošana Uzdevums 
2. Sarakstes dokumenti Dokumentu izstrādāšana un noformēšana Uzdevumi 
3. IzziĦu un pārskatu 
dokumenti 

Dokumentu izstrādāšana un noformēšana Uzdevumi 

4. Personāla dokumenti Dokumentu izstrādāšana un noformēšana Uzdevumi 
5. Rīkojuma dokumenti Dokumentu izstrādāšana un noformēšana Uzdevumi 
6. Dokumenta 
atvasinājumi 

Atvasinājumu izstrādāšana Uzdevums 

7. Lietu nomenklatūra Studēt likumu „Par arhīviem” un 
„Instrukcija juridisko personu arhīvu 
dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, 
saglabāšanu un izmantošanu”  
 

Uzdevums 

 
3.2.3.  Kredītpunkti: 1 

4. Pedagoă iskā pieeja 

4.1.  Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē 
Kursa apguvei paredzētas 40 stundas un tas iekĜauts 2. semestrī. Auditorijnodarbības dalās 
lekcijās un praktiskajos darbos. Priekšmeta apgūšanai lieto šādas metodes: 

1. Lekcijas kā teorijas izskaidrojumu un kopējo nostādĦu izskaidrošanai; 
2. Praktiskās nodarbības auditorijās, veicot individuālu uzdevumu; 
3. Individuālais darbs ārpus auditorijas, veicot individuālu vai grupas uzdevumu  
4. Mājas darbs, izstrādājot praktisku uzdevumu un patstāvīgi studējot literatūru. 
 

4.2.  Praktiskās attiecības 
Starp studentiem un pasniedzējiem veido sadarbību, kurā pasniedzējs vada studenta mācību gaitu 
un konsultē to uzdevumu veikšanai un patstāvīgajām studijām. Studenti patstāvīgi izpilda 
mācību plānu, apgūstot lekciju materiālu un literatūru, izstrādā individuālos uzdevumus un mājas 
darbus. 
 
4.3.  Priekšmetu savstarpējā saistība 
Apgūstot lietvedību studentiem jāpielieto integratīvā mācību metode, jo lietvedības priekšmetam, 
kas ir neatĦemama profesionālās saziĦas daĜa, ir savstarpējā saistība ar daudziem priekšmetiem: 

1. UzĦēmējdarbības organizēšana un plānošana; 
2. Informātika un informāciju tehnoloăijas; 
3. UzĦēmējdarbības tiesības; 
4. Pārdošanas veicināšana; 
5. Mārketinga plānošana;  
6. Mācību firma. 
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5.  Literatūra 

Ieteicamā l i teratūra 

1. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība, Kamene, Rīga, 2003., 253 lpp. 
2. Dambe G., Jurevics A., Augucēvičs J. Datorizēta lietvedības dokumentu sagatavošana, 

Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2000., 71 lpp. 
3. Kalējs J. Lietvedības pamati, Palīgmateriāli, KIF Biznesa komplekss, Rīga, 1994., 67 lpp. 
4. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība, SIA Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2002., 228 lpp. 
5. SkujiĦa V. Valsts valodas prasmei lietvedības dokumentos, Biznesa komplekss, Rīga, 

1993.,109 lpp. 
 
Ministru Kabineta noteikumi 
 

1. LR MK 23.04.1996. noteikumi Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
noteikumi.”  

2. LR MK 03.08.1999. noteikumi Nr.275 „Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību 
iestāžu rīcībā esošā informācija nododama atklātībai.” 

3. LR MK 22.08.2000. noteikumi Nr.286 „Noteikumi par svešvārdu lietošanu zīmogu, spiedogu 
un veidlapu tekstā” 

4. LR MK 22.06.2000. noteikumi Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 
valsts valodā” 

5. LR MK 22.08.2000. noteikumi Nr.292 „Noteikumi par valodu lietošanu informācijā” 
6. LR MK 22.08.2000. noteikumi Nr.294 „Noteikumi par vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko 

organizāciju, uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu 
veidošanu un lietošanu” 

7. LR MK 22.08.2000. noteikumi Nr.295 „Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un 
identifikāciju” 

Latvijas Republikas l ikumi 

1.  „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību 
institūcijās”, pieĦemts 27.10.1994. un grozījumi likumā spēkā esoši no 12.08.1999. un  no 
01.05.2002.  

2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. 
3. Likums „Par valsts noslēpumu”, pieĦemts  17.10.1996. 
4. Likums „Par arhīviem”, pieĦemts 26.03.1991. 
5. „Valsts valodas likums”, pieĦemts 09.12.1999. 
6. Iesniegumu likums, 27.09.2007. 
 

7. Citi  materi ā l i  

1. Mācību materiāli 
2. Dokumenta zonu struktūrshēma un to saturs; 
3. Izdales materiāli 
 

8. Studentu novērt ēšana 

Kursa noslēgumā – ieskaite 
Auditorijā veicams individuāls praktiskais darbs, vēlams pie datora.  
 
Veicot studenta galīgo novērtējumu kursa beigās 60% no ieskaites veido mācību laikā 
veiktais darbs auditorijā (kontroldarbi, praktiskais darbs), patstāvīgo darbu vērtējums 
semestra laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma vismaz 40% apjomā 
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8. Pasniedzē ju akredit āci ja 

Augstākā izglītība, ieteicams maăistra grāds, pedagoăiskā izglītība.  
Valsts valodas prasme. 
Ieteicama praktiskā darba pieredze pasniedzamajā mācību priekšmetā. 
 

9. Telpas 

9.1. Aprīkojums 
• tāfele; 
• projektors; 
• datori. 

9.2. Materiāli 
• mācību materiāli; 
• mācību literatūra priekšmetā 
• likumdošanas materiāli. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 

1. Nosaukums: Darba un sociā lās tiesības 

2. Mēr ė i  un uzdevumi 

2.1. Mērėi 
Balstoties uz LR normatīvajiem aktiem un juridisko praksi, priekšmeta nolūks ir dot studentiem 
zināšanas un iemaĦas darba un sociālajās tiesībās, juridiskas dabas problēmu risināšanā, kas 
saistītas ar darbinieka tiesību aizsardzību, sociālajām garantijām, īpaši akcentējot darba devēja 
un darbinieka savstarpējās attiecības. 
 
2.2. Uzdevumi 

• Prast teorētiskās zināšanas piemērot darba tiesisko attiecību risināšanā; 

• Spēt analizēt juridiskos jautājumus, izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un 
izvairīties no pārkāpumiem darba un sociālo tiesību jomā; 

• Rast izeju konfliktsituācijās starp darba devēju un darba Ħēmēju. 

3. Saturs 

3.1. Priekšmeta apraksts   
1.  Darba un sociālo tiesību jēdziens, sistēma un avoti. 
Izprast un norobežot darba un sociālo tiesību jēdzienus, norobežot no civiltiesībām un citām 
tiesību nozarēm, orientēties normatīvo aktu reglamentācijā: Eiropas Savienības normatīvie akti, 
LR likumi, MK Noteikumi un citi normatīvie akti. 

2.  Darba attiecības, darba koplīgums. 
Zināt darba tiesisko attiecību saturu un elementus, subjektus, to rīcībspēju un tiesībspēju. Prast 
orientēties darba koplīguma saturā un tā noslēgšanas kārtībā, zināt arodorganizācijas un 
darbinieku pārstāvja lomu līguma slēgšanā un izpildē. 

3.  Darba līgums. 
Pārzināt darba līguma veidus, to noslēgšanas kārtību un īpatnības, orientēties darba līgumu 
uzteikuma pamatos un līguma uzteikuma pēc vienas puses iniciatīvas, kā arī pēc to institūciju 
pieprasījuma, kas nav viena no līguma pusēm. 

4.  Darba laiks un atpūtas laiks, darba samaksas tiesiskais regulējums. 
Zināt darba laika  veidus, tā izmantošanas režīmu, virsstundu darba īpatnības, atpūtas laika 
veidus un īpatnības. Pārzināt darba samaksas sistēmas, vidējās izpeĜĦas aprēėināšanu, garantijas 
un piemaksas, komandējuma izmaksas un darba samaksas ierobežojumus un ieturējumus. 

5.  Darba aizsardzība. 
Zināt un orientēties darba devējiem izvirzītajās prasībās, darbinieku garantijās, atvieglojumos un 
kompensācijās darba aizsardzības jomā. 

6.  Nodarbinātība un sociālā drošība. 
Zināt ar nodarbinātību saistītās problēmas, bezdarbnieku tiesības un pienākumus, apmācības 
iespējas. Orientēties savās sociālajās tiesībās un prast tās izmantot. 
 

7.  Sociālā apdrošināšana. 
Zināt sociālās apdrošināšanas veidus un apmērus. Pārzināt to izlietošanas kārtību un obligāto 
iemaksu aprēėināšanu, orientēties pabalstu un pensijas piešėiršanas kārtībā. 

8.  Darba strīdi, to izskatīšanas kārt ība, sociālo tiesību tiesiskā aizsardzība. 
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Orientēties darba strīdu izskatīšanas kārtībā un pārzināt izskatīšanas  institūcijas 
un īpatnības, kā arī zināt lēmumu izpildīšanas kārtību. 
 
3.2. Organizācija un struktūra 
 

Stundu skaits Tēma 

Kopā 
Audit. Patst. 

1.Darba un sociālo tiesību jēdziens, sistēma un avoti 
1.1.Darba un sociālo tiesību jēdziens; 
1.2. Darba un sociālo tiesību norobežošana no civiltiesībām un 
citām tiesību nozarēm; 
            1.3. Starptautiskā darba organizācija, tās konvencijas 
un rekomendācijas, Eiropas Savienības direktīvas, LR likumi 
un MK Noteikumi u.c. normatīvie akti.  

2 2 
 

- 

2.Darba attiecības, darba koplīgums 
a. Darba tiesisko attiecību subjekti, to tiesībspēja un 

rīcībspēja; 
b. Darba tiesisko attiecību saturs un elementi; 
c. Darba tiesisko attiecību rašanās pamati; 
d. Darba koplīguma jēdziens un subjekti, 

arodorganizācijas un darbinieku pārstāvja tiesības; 
e. Darba koplīguma saturs; 
f. Darba koplīguma noslēgšanas kārtība un izpildes 

pārbaude; 
2.1. Atbildība par darba tiesisko attiecību un darba koplīguma 

pārkāpumiem. 

14 6 7 

3.Darba līgums 
4.1.  Darba līguma jēdziens un puses; 
4.2.  Darba līguma saturs un līguma noslēgšanas kārtība; 
4.3.  Darba līgumu veidi; 
4.4.  Darba līguma laušanas vispārīgie pamati. Līguma 

laušana pēc darbinieka uzteikuma un pēc darba devēja 
iniciatīvas; 

4.5.  Darba līguma izbeigšana pēc to institūciju 
pieprasījuma, kas nav darba līguma puse. 

16 7 10 

4.Darba laiks, atpūtas laiks, darba samaksas tiesiskais 
regulējums 

5.1.  Darba laika veidi, tā izmantošana un režīms; 
5.2.  Virsstundu darbs un atpūtas laiks. AtvaĜinājumu 

piešėiršanas kārtība; 
5.3.  Darba samaksas sistēma, Profesiju klasifikators; 
5.4.  Darba samaksas veidi, vidējās izpeĜĦas 

aprēėināšana, garantijas izmaksas un piemaksas, 
kompensācijas; 

5.5.  Darba samaksas izmaksas kārtība un ieturējumu no 
tās ierobežošana. 

12 5 8 

5.Darba aizsardzība 
6.1.  Darba aizsardzības organizācijas un darba devēja 

pienākumi; 
6.2.   

12 5 8 
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6.3.  Sieviešu un jauniešu darba aizsardzība; 
6.4.  Darba aizsardzības noteikumu ievērošanas 

uzraudzība un kontrole. Darba devēja atbildība par darba 
aizsardzības noteikumu pārkāpšanu. 

6.Nodarbinātība un sociālā drošība 
7.1.  Nodarbinātības struktūras raksturojums un 

nodarbinātības regulēšana, bezdarbnieku tiesības un 
pienākumi; 

7.2.  Sociālās drošības jēdziens, personas līdzdarbība 
savu sociālo tiesību īstenošanā;  

7.3.  Darba devēja pienākumi nodarbinātības un sociālās 
drošības jomā. 

6 5 - 

7.Sociālā apdrošināšana 
8.1.  Sociālās apdrošināšanas veidi un iemaksu sadale, 

sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēri un apdrošināšanas 
atlīdzība, garantijas nāves gadījumā; 

8.2.  Sociāli apdrošināmās personas, darbā nodarītā 
kaitējuma atlīdzināšanas kārtība, apmēri un īpatnības; 

8.3.  Pensijas vecuma aprēėināšana, valsts obligātās 
pensijas apdrošināšanas sistēmas principi, vecuma, 
invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts 
pensijas izmaksas. Pensiju veidi un līmeĦi. 

12 5 7 

8.Darba strīdi, to izskatīšanas kārtība, sociālo tiesību tiesiskā 

aizsardzība 

1. Darba strīdu izskatīšanas kārtība un īpatnības: pirmstiesas 
un tiesas ceĜā; Samierinātāja institūts; 

2. Darba strīdu komisiju kompetence un Valsts sociālās 
apdrošināšanas aăentūras darbība; 

3. Darba un sociālās apdrošināšanas strīdu izskatīšana tiesā; 
4. Strīdu izskatīšanas institūciju lēmumu izpildes kārtība. 

6 5 - 

KOPĀ 80 40 40 
3.3. Laika grafiks 

 
Studiju priekšmets ‘’Darba un sociālās tiesības’’  paredzēts 3. semestrī, 48 klātienes stundu un 
32 patstāvīgā darba stundu apjomā. 

 
3.4. Patstāvīgo studiju organizācija 

 
Lekcijas, vingrinājumi, kontroldarbi. 
 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorija   2,0    
Praktiskās 
nodarbības 

  
1,5 

   

Kopā   3,5    
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Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra 
Tēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 

veids 
1. darbs (2.tēma) Darba koplīguma projekta sastādīšana Praktisks uzdevums 
2. darbs (3.tēma) Darba līgumi Līgumu sastādīšana 
3. darbs (4.tēma) Virsstundu darbs un atpūtas laiks Uzdevums 
4. darbs (5.tēma) Darba aizsardzība Uzdevums 
5. darbs (7.tēma) Apdrošināšanas aprēėināšana Uzdevums 
3.5. Pedagoăiskā pieeja 
 
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko mācību 
materiālu: mācību materiālu, darba un sociālo tiesību reglamentējošos normatīvos aktus un 
speciālo literatūru. Studenti piedalās diskusijās, analizē situācijas. 
 

4. Literat ūra 

1.  Eiropas Sociālā harta. Strasbūra,1992. 

2.  Darba devēju rokasgrāmata. Rīga., 2002. 

3.  Darba devēji-l īdzvērtīgi sociālā dialoga partneri. R., 2004. 

4.  Karlsens K. Eiropas Kopienas darba tiesību un starptautisko darba tiesību piemērošana 

Latvijā. Rīga, 2003. 

5.  Sarunu vešana un koplīgumu noslēgšana. Apmācības programmu pakete. R., 1996. 

6.  Svarīgākie Eiropas Savienības dokumenti Sociālajā aizsardzībā. 1.,2. Grāmata, R., 1998. 

7.  V.Dubure. Darba tiesību pamatjēdzieni un to skaidrojumi. R., 1998. 

8.  V.Dubure. Employment Law in legislation of Latvia. Grām. Human Rights in National 

Legislation in Aspect of European and International Standarts. Latvian Academy of Sciences. 

R., 1992. 

Tiesību avoti 
1.  ANO Vispārējā Cilvēka tiesību deklarācija. R.,1996. 

2.  Starptautiskās darba organizācijas konvencija. R.,1994. 

3.  Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. R.,1995. 

4.  1962.g. konvencija Nr.117 “ Par sociālo politiku (pamatmērėi un standarti)”. 

5.  Latvijas Republikas Satversme. R.,1998.,8.nod. 

6.  LR likums “Darba likums”//Latvijas Vēstnesis, 06.07.2001. 

7.  LR likums “Par arodbiedrībām”// ZiĦotājs, 1991.Nr.3/4. 

8.  LR likums “Par darba koplīgumiem”//ZiĦotājs,1991.Nr.21/22 

9.  LR likums “Par nodarbinātību”//ZiĦotājs,1992.Nr.4/5. 

10. LR likums “Darba aizsardzības likums”//Latvijas Vēstnesis, 06.07.2001. 

11. LR likums “Par valsts darba inspekciju”//ZiĦotājs 1993.Nr.20/21.,1994.Nr.16 
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12. LR likums “Korupcijas novēršanas likums”// ZiĦotājs,1995. Nr.22 

13. LR likums “Streiku likums”// Latvijas Vēstnesis,1998.Nr.130/131. 

14. LR likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”//Latvijas Vēstnesis,1997.Nr.21 

15. LR likums “Par sociālo drošību”//Latvijas Vēstnesis,1995.Nr.144. 

16. LR likums “Par pensijām”// Latvijas Vēstnesis,1995.Nr.182. 

17. Sociālā un darba likumdošana.1.,2.sēj.,R.,2004. 

18. Latvijas Republikas Normatīvie akti par darba aizsardzību.R.,2004. 

19. Normatīvo aktu krājums personāla darbiniekiem.R.,2004. 

20. www.lm.gov.lv 

21. www.lbas.lv 

22. www.lddk.lv. 

23. www.lps.lv. 

24. www.vdi.lv 

25. www.nva.lv 

Citi materi āli 

• līgumu paraugi; 
• ar darba un sociālajām tiesībām saistīto dokumentu paraugi. 

 

6. Studentu novērt ēšana 

• Kontroldarbi – 10%  
• Patstāvīgo darbu izpilde – 40% 
• Diferencētā ieskaite – 50% 

7. Pasniedzē ja akredit āci ja 

 
Jurists ar pabeigtu augstāko izglītību (maăistra grāds tiesību zinātnēs) un praktisko pieredzi. 
Valsts valodas zināšanas. 

8. Telpas 

8.1. Aprīkojums 
• tāfele; 
• kodoskops; 

 
8.2. Materiāli 

• mācību materiāli; 
• mācību literatūra; 
• periodiskie izdevumi. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums: SASKARSMES PSIHOLOĂIJA (3 KP) 

2. Mērėis un uzdevumi: 

2.1. Mērėis  

Saskarsmes psiholoăijas priekšmeta mērėis ir sniegt izpratni uz praktiskās iemaĦas cilvēku 
savstarpējās saskarsmes jomā (uztverē, komunikācijā, mijiedarbībā un retorikā). 

2.2. Uzdevumi  

• Iegūt zināšanas par saskarsmes funkcijām, struktūru un procesu; 

• Jāapgūst prasmes izprast savas vajadzības, personību, izvirzīt mērėus, atrast 
paĦēmienus to sasniegšanai ikdienas un lietišėajā saskarsmē; 

• Jāapgūst prasmes analizēt un izprast otra cilvēka uzvedību saskarsmes procesā; 

• Jāapgūst saskarsmes iemaĦas, lietišėo etiėeti un prezentāciju prasmi; 

• Jāapgūst iemaĦas strādāt grupā, prast pielietot dažādus paĦēmienus sadarbības 
veicināšanai un domstarpību novēršanai; 

• Jāprot novērtēt ētiskās vērtības (taisnīgumu, patiesumu, atbildību, cieĦu u.c.). 

3. Saturs: 

3.1. Priekšmeta apraksts  

1. Saskarsmes raksturojums. 

Studentiem jāizprot saskarsmes nozīme cilvēka dzīvē un darbā. Jāzina saskarsmes procesa 
struktūra, veidi, galvenās funkcijas, dziĜuma līmeĦi. 

2. Saskarsme kā cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes process. 

Studentiem jāizprot pirmā iespaida par cilvēku nozīmi turpmākajā saskarsmes procesā, tā 
veidošanās mehānismus. Jāzina cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes veidošanās 
mehānismus un jāprot tos izvērtēt savā ikdienas saskarsmē, kā arī jāpārzina iespējas izvairīties 
no uztveres psiholoăiskajām barjerām. Jāprot veidot vēlamo priekšstatu par sevi. 

3. Saskarsmes procesu ietekmējošie faktori. 

Studentiem jāizprot personības struktūra, tās attīstības iespējas, temperamenta un rakstura 
būtība, kā arī pašvērtējuma nozīme un veidošanās. Jāapgūst iemaĦas sava temperamenta, 
personības un individualitātes analīzē. Jāizprot pašpilnveidošanās nozīme cilvēka dzīvē. 
Jāizprot motīvu, motivācijas nozīme un izpausmes reālajā dzīvē. Jāiegūst zināšanas par 
cilvēku vajadzībām, to veidiem. Jāzina vērtību nozīme un to veidošanās personības attīstības 
gaitā. Jāprot novērtēt savas vajadzības, vērtības un motivēt tās. 

4. Saskarsme kā komunikācija (apmaiĦa ar informāciju). 
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Studentiem jāzina komunikācijas procesa veidi un struktūra. Jāprot informācijas sniegšanas 
procesā izvairīties no komunikācijas psiholoăiskajām barjerām. Jāpārzina un jāprot pielietot 
aktīvās klausīšanās paĦēmienus, efektīvas atgriezeniskās saites sniegšanu. Jāzina neefektīvas 
komunikācijas iemeslus un jāprot no tiem izvairīties saskarsmes procesā. Jāizprot neverbālās 
saskarsmes būtība un nozīme kopējā saskarsmes procesā. Jāprot sagatavot un vadīt intervijas un 
lietišėas sarunas. 

5. Saskarsme un mijiedarbība grupās. 

Studentiem jāzina sociālo grupu veidi un veidošanās principi, attīstība. Jāizprot, kas ir vadītājs, 
līderis un vadības stils. Jāizprot grupas iedarbība uz indivīdu. Jāzina efektīvas darba komandas 
izveidošanas un novērtēšanas iespējas. Jāapgūst iemaĦas sadarbības veicināšanai grupā. 

6. Saskarsme konfliktsituācijās.  
 

Studentiem jāizprot, ka saskarsme ir neatĦemama sadzīves sastāvdaĜa. Jāzina konfliktu veidi un 
attīstība. Jāizprot konfliktu rašanās cēloĦi un jāprot pielietot dažādus konfliktu risināšanas 
veidus. Jāizprot darba konfliktu iemesli un to vadīšanas paĦēmieni. 
 
7. Stress. 
 
Studentiem jāizprot stresa būtību, cēloĦus un attīstību. Jāprot izvēlēties un pielietot stresa līmeĦa 
optimizācijas iespējas. Jāizprot profesionālā stresa un profesionālās izdegšanas cēloĦi. Jāprot 
pielietot laika plānošanas paĦēmieni.  
 
8. Retorika. 
 
Studentiem jāprot izveidot runu, kā arī sagatavot uzstāšanos. Jāzina runas izkopšanas paĦēmieni. 
 
9. Lietišėā etiėete. 
 
Studentiem jāizprot lietišėās etiėetes nozīme. Jāzina starptautiskās pieklājības normas un 
nacionālās etiėetes. Jāpārzina lietišėās tikšanās organizēšanas un vadīšanas principi. Jāizprot 
ārējā izskata nozīme.  
 
10. Dzīves un profesionālā ētika. 
 
Studentiem jāzina ētikas pamatprincipi ikdienā un darba vietā. Jāizprot uzĦēmuma kultūras 
nozīme. Jāiepazīstas ar profesionālās ētikas kodeksiem.  

3.2. Mācību priekšmeta programmas apraksts. 

Stundu skaits 
 

Tēma 
 Kopā Audit. Patst. 

1. Saskarsmes raksturojums 
1.1. Saskarsmes jēdziens, struktūra, veidi.  
1.2. Saskarsmes galvenās funkcijas. 
1.3. Saskarsmes dziĜuma līmeĦi. 
1.4. Saskarsmes loma profesijā. 

2 
 

2 
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2. Saskarsme kā cilvēku savstarpējās uztveres un 
sapratnes process 
2.1. cilvēku savstarpējās uztveres veidošanās mehānismi. 
2.2. Pirmais iespaids, tā nozīme. 
2.3. Oreola efekts. 
2.4. Psiholoăiskās barjeras saskarsmes partnera uztverē. 
2.5. Stereotipi, aizspriedumi un diskriminācija. 

14 
 

4 
 

10 
 

3. Saskarsmes procesu ietekmējošie faktori 
3.1. Personības ietekme uz saskarsmes procesu 
  3.1.1. Pašvērtējums, tā veidošanās 
  3.1.2. PašizziĦa, sevis pilnveidošana. 
  3.1.3. Personība, tās struktūra, veidošanās. 
  3.1.4. Temperamenta tipi. 
   3.1.5. Raksturs un tā tipi. 
3.2. Uzvedības regulācija 
    3.2.1. Motīvi, motivatori, to veidi. 
    3.2.2. Vajadzības, to veidi. A.Maslova vajadzību 
hierarhija. 
    3.2.3. Vērtības, to būtība, veidi. 
    3.2.4. Personīgās un profesionālās vērtības, to 
saskaĦošana. 

20 10 
 

10 
 

4. Saskarsme kā komunikācija (apmaiĦa ar 
inform āciju) 
4.1. Komunikācijas procesa veidi, struktūra 
4.2. Verbālā komunikācija  
   4.2.1. Prasme sniegt informāciju 
   4.2.2. Prasme klausīties 
   4.2.3. Atgriezeniskās saites sniegšana sarunas gaitā 
   4.2.4. Prasme uzdot jautājumus 
   4.2.5. Intervijas izveide, vadīšana 
  4.2.6. Saskarsmes barjeras, šėēršĜi 
4.3. Neverbālā komunikācija 
   4.3.1. Mīmika, pozas, žesti 
   4.3.2. Saskarsmes distances, izvietojums 
   4.3.3. Runas modulācija 
4.4. Komunikācijas psiholoăiskās barjeras. 
4.5. Psiholoăiskās iedarbības veidi: prasme kritizēt un 
izteikt uzslavu. 

20 
 

10 
 

10 
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5. Saskarsme un mijiedarbība grupās 
5.1 Grupu veidi 
5.2. Grupu veidošanās un attīstība 
5.3. Vadītājs un līderis – kopīgais un atšėirīgais 
5.4. Vadības stils kā attiecību forma starp vadītāju un 
darbiniekiem 
5.5. Efektīvas darba komandas izveide 
5.6. Grupas iedarbība uz indivīdu: grupas procesi, grupas 
spiediens un konformisms. 
5.7. Sadarbības veicināšana grupā 

10 6 4 

6. Saskarsme konfliktsituācijās 
6.1. Konfliktu raksturojums un veidi 
6.2. Konfliktu rašanās cēloĦi, dinamika 
6.3. Konfliktu risināšanas pamatnoteikumi 
6.4. Darba konfliktu iemesli un to vadīšanas iespējas 

14 
 

6 
 

8 
 

7. Stress 
7.1. Stresa raksturojums 
7.2. Profesionālā stresa cēloĦi 
7.3. Profesionālā izdegšana 
7.4. Stresa līmeĦa optimizācijas iespējas 
7.5. Laika plānošana 

14 6 8 

8. Retorika 
8.1. Publiskās runas raksturojums, veidi 
8.2. Runas izveide 
8.3. Uzstāšanās sagatavošana un prezentācija 
8.4. Runas izkopšana 

18 
 

8 
 

10 
 

9. Lietišėā etiėete 
9.1. Lietišėo tikšanos organizēšana un vadīšana 
9.2. Ārējā izskata nozīme 
9.3. Dažādu kultūru nacionālās etiėetes 

4 
 

4 
 

 

10. Dzīves un profesionālā ētika 
10.1. Personīgās dzīves ētika: brīvība, pienākums un 
atbildība, patiesība un meli, taisnīgums 
10.2. UzĦēmuma kultūra un ētika 
10.3. Profesionālās ētikas kodeksi 
10.4. Personisko un profesionālo vērtību saskaĦošana 

4 
 

4 
 

 
 

Kopā 120 60 60 
 

3.3. Laika grafiks 

• Studiju priekšmets ‘’Saskarsmes psiholoăija’’ paredzēts 1. semestrī, 20 kontaktlekciju un 
20 pastāvīgo darba stundu apjomā un 2. semestrī 20. kontaktlekciju un 20 pastāvīgo darbu 
stundu apjomā, 3. semestrī 20  kontaktlekciju un 20 pastāvīgo darbu stundu apjomā. 
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3.4. Patstāvīgo studiju organizācija 
 
Testi, uzdevumi, situācijas. 
 

Temats Patstāvīgā darba veids 
1. Uztveres barjeras Izanalizēt sev raksturīgākās uztveres barjeras 

un to ietekmi uz saskarsmi. 
2. Sevis pašnovērtējums Veikt sava pašvērtējuma komponentu 

novērtēšanu, sava paštēla analīzi. 
3. Vērtības Veikt savu personisko un mērėa vērtību 

sakārtošanu pēc nozīmīguma un pamatot to. 
4. Grupas darbs Veikt darbu grupā. Analizēt savu ieguldījumu 

un pieredzi grupas darbā. 
5. Konfliktu risināšana Konfliktu risināšanas taktiku noteikšana, 

izpildot testu. Sev raksturīgo risināšanas veidu 
analīze. 

6. Stresa līmeĦa optimizācija Novērot nedēĜas laikā piedzīvotās stresa 
situācijas un paĦēmienus tā mazināšanai, veikt 
analīzi. 

7. Retorika Izveidot publisko runu un prezentēt to. 

 

3.5. Pedagoăiskā pieeja 

• Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē 

• Teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē 

• Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā 

• Praktiskajās nodarbībās analizē un vērtē situācijas, pilda testus, piedalās grupu 
uzdevumos un lietišėajās spēlēs 

• Pasniedzējs kopā ar studentiem apspriež un analizē gan praktisko darbu rezultātus, gan 
pašu darbības procesu 

 

4. Literatūra 

 
1. Frīmentāls D., Aktīva klientu apkalpošana. Zvaigzne ABC, 2006, 
2. Hindls T. Prasme uzstāties, Zvaigzne ABC, 2006 
3. Hofmans K.D. Prezentācija un moderācija. Efektīva komunikācija un mērėtiecīga 

tehnisko līdzekĜu lietošana. Zvaigzne ABC .2005 
4. KramiĦš E. Runas prasme saziĦā. Biznesa augstskola Turība , 2005  
5. Karlsons R. Neuztraucies par sīkumiem.- R.: Jumava, 1998. 
6. Kārnegijs D. Līderis tevī- R., 1997. 
7. Kupčs J. Saskarsmes būtība. - R., 1997. 
8. Kincāns V. Lietišėā etiėete un protokols. - Zvaigzne ABC. 
9. Mārkema U. Kā tikt galā ar stresu.- R.: Jumava, 1997. 
10. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. - R., 2002. 
11. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā.- R., 1996. 
12. Rogenbuka. UzĦēmējdarbibas ētika. - R., 1999. 
13. ReĦăe V. Savstarpējo attiecību psiholoăija. Zvaigzne ABC., 2004. 
14. ReĦăe V. Personības psiholoăija. R. Zvaigzne ABC, 2000. 
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15. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija. – R. Kamene, 1999 
16. Vorobjovs A. Psiholoăija. - R., 1994. 
17. Dubkēvičs L., Ėestere I. Saskarsme. Lietišėā etiėete. – R., 2003. 
18. Dubkēvičs L. Saskarsme audzēkĦiem. – Jumava, 2006. 
19.  Geselharts R., Burkarta H. Stresa menedžments. – R., 2003. 
20. OzoliĦa-Nucho A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse. – R., 2004. 
21. Lazarus R.S. Stress and emotion. A new synthesis. – NY.- 2003. 
22. Meikšāne Dz., Plotnieks I. Personības pašizjūta un identitāte. Mācību apgāds NT, 1998. 
23.  Vorobjovs A. Psiholoăijas pamati. Mācību apgāds, R.1996. 
24. Saskarsme audzēkĦiem. Mācību līdzeklis. Jumava, 1999. 
25. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Zvaigzne ABC., 1996. 
26. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Zvaigzne ABC., 1992 
27. Rogenbuka I. UzĦēmējdarbības ētika. Zvaigzne ABC, Rīga, 1999. 
28. Vīksna A. Personāla vadība. .- R.: Jumava. 
29. Toisene Ă. Kā jāuzvedas darba vietā. – R. Iljuss, 1996. 
30. Psiholoăijas vārdnīca. - R. Mācību grāmata, 1999. 

 
5. Citi materiāli 
 Mācību materiāli (testi, lomu spēles u.tt) 
  
6. Studentu novērt ēšana 
 Kontroldarbi – 25% 
 Patstāvīgo darbu izpilde – 25% 
 Ieskaite / Eksāmens – 50% 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 
1. Nosaukums: PERSONĀLA VAD ĪBA (2KP) 
 
2. Mērėis un uzdevumi 
 
2.1. Mērėis 
Personāla vadība ir mācību priekšmets, kura mērėis ir dot teorētiskās un praktiskās iemaĦas 
organizācijas cilvēku resursu vadīšanā. 
 
2.2. Uzdevumi 

• Izprast cilvēkresursu vadības lomu un nozīmi organizācijā. 
• Izprast organizācijas virzību un politiku, veicināt tās attīstību un personāla politikas 

saistību ar stratēăisko mērėu realizēšanu. 
• Iemācīties precīzi formulēt darba uzdevumus. 
• Izprast darba uzdevumu deleăēšanas pamatprincipus, kontrolēt uzdevumu veikšanu, 

novērtēt darbinieku darbu, veicināt grupu darbu, motivēt darbiniekus un pieĦemt 
lēmumus. 

• Prast izvēlēties kompetentākos darbiniekus, veikt personāla atlasi un personāla apmācību. 
• Iemācīties attīstīt darbinieku profesionalitāti un veikt darba pārraudzību. 
• Iemācīties efektīvi risināt konfliktus. 
• Izprast un iemācīties kā efektīvi plānot darbinieku darba laiku. 
• Iemācīties vadīt sanāksmes un kontrolēt darba pienākumu un prasību izpildi.  

 
3. Saturs 
 
3.1. Priekšmeta apraksts 
 
1. Ievads viesmīlības organizācijas vadībā  

Studenti pratīs izstrādāt viesmīlības organizācijas sadalījumu, organizatorisko struktūru, 
izstrādāt viesmīlības organizācijas organizatorisko struktūru. Izpratīs vadības līmeĦus 
organizācijas hierarhijā. Pārzinās un pratīs pielietot vadības funkcijas – lēmumu pieĦemšanu, 
komunikācijas nodrošināšanu, atgriezenisko saikni, deleăēšanu un kontroli. 
 
2. Personāla vadība viesmīlības organizācijā 

Studenti pārzinās personāla vadības funkciju nozīmi un lomu viesmīlības organizācijā. 
Izpratīs personāla vadības saistību ar organizācijas vadību un nozīmi organizācijas stratēăisko 
mērėu sasniegšanu. Pārzinās personāla vadības funkcijas viesmīlības organizācijā.  
 
3. Amatu analīze un novērt ēšana  

Studenti pārzinās amatus viesmīlības nozarē, izpratīs, kas ir amatu analīze un kāda ir tās 
loma amatu aprakstu izstrādē. Pratīs izstrādāt amata aprakstus. Pratīs lietot LR Profesiju 
klasifikatoru. 
 
4. Personāla plānošana un atlase  
Studenti pārzinās personāla plānošanas mērėi un uzdevumus, kā arī pratīs pielietot personāla 
plānošanas metodes. Studenti izpratīs personāla atlases mērėi. Pārzinās personāla atlases veidus 
un metodes. Studenti pratīs izstrādāt darba piedāvājuma sludinājumu. 
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5. Personāla novērt ēšana  
Studenti izpratīs personāla novērtēšanas mērėi un nepieciešamību organizācijā. Pārzinās 

novērtēšanas veidus un pratīs tos pielietot. Pārzinās personāla darba izpildes un kompetenču 
novērtēšanas pamatprincipus. Pratīs veikt personāla darba izpildes un kompetenču novērtēšanas 
procesu. 
   
6. Personāla apmācība  

Studenti izpratīs personāla apmācības nepieciešamību un mērėus. Zinās personāla 
apmācības veidus un vajadzību noteikšanas metodes. Pratīs atrast piemērotākās apmācības 
personālam. 
 
7. Personāla motivēšana un atalgojuma sistēma  

Studenti pārzinās personāla motivēšanas būtību, mērėus un metodes. Pārzinās personāla 
motivēšanas veidus. Pārzinās atalgojuma sistēmas elementus.  
 
8. Komandas vadība  

Studenti pārzinās komandas un grupas kopīgās un atšėirīgās iezīmes, komandu 
klasifikāciju. Pratīs izveidot komandu un pārzinās tās vadību. Zinās komandas vadītājam 
nepieciešamās kompetences. Izpratīs konfliktu būtību komandā un pratīs tos atrisināt.  
 
9. Darba laika veidošana un uzskaite  

Studenti pārzinās, kas ir darba laiks, zinās darba laika veidus saskaĦā ar LR Darba 
Likumu. Pārzinās darba laika veidošanas priekšnosacījumus.  
 
3.2. Organizācija un struktūra 
 

Stundu skaits Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Ievads viesmī l ības organizāci jas vadībā 
1.1. Vispārīgs organizācijas jēdziens 
1.2. Darbinieki un vadītājs vispārīgs jēdziens 
1.3. Vadības līmeĦi organizācijas hierarhijā 
1.4. Vadītāju galvenās funkcijas  
1.5. Vadības stili  
1.6. Viesmīlības organizācijas struktūra 

10 6 4 

2. Personā la vadība viesmī l ības organizāci j ā 
2.1. Personāla vadības nozīme un loma viesmīlības organizācijā 
2.2.Personāla vadības saistība ar organizācijas vadību 
2.3.Personāla vadības funkcijas organizācijā 

2 2 0 

3. Amatu analīze un novērt ēšana  
3.1. Amatu analīzes un novērtēšanas mērėi un uzdevumi  
3.2. LR Profesiju klasifikators 
3.3. Amata apraksts  
3.4. Amata apraksts 

14 6 8 

4. Personāla plānošana un atlase  
4.1. Personāla plānošanas mērėi  
4.2. Personāla plānošanas metodes 
4.3. Personāla atlases jēdziens un mērėi  
4.4. Personāla atlases etapi un veidi  
4.5. SaĦemto dokumentu analīze un atlases intervija 
4.6. Jauno darbinieku adaptācija 

18 8 10 

5. Personāla novērt ēšana  7 3 4 
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5.1. Personāla novērtēšanas mērėi un veidi 
5.2. Personāla kompetences novērtēšanas metodes 
5.3. Darba rezultātu novērtēšana un metodes  

6. Personā la apmācība  
6.1. Personāla apmācības mērėi 
6.2. Personāla apmācību veidi  
6.3. Apmācību piedāvājuma izvēle 

8 4 4 

7. Personāla motivēšana un atalgojuma sistēma  
 7.1. Personāla motivēšanas būtība un mērėi 
 7.2. Personāla motivēšanas veidi  
 7.3. Atalgojuma sistēmas elementi  

8 4 4 

8. Komandas vadība  
8.1.Komanda un grupa  
8.2. Komandu klasifikācija 
8.3. Komandas izveidošanas stadijas 
8.4. Komandas vadītāja kompetences 
8.5. Komandas vadītāja funkcijas  
8.6.Komandas dalībnieku savstarpējā psiholoăiskā saderība 
8.7. Konfliktu vadība komandā 

5 3 2 

9. Darba laika veidošana  
9.1. Darba laika termins un veidi  
9.2. Darba laika uzskaite 

8 4 4 

KOPĀ 80 40 40 
•  

• 3.3. Laika grafiks 
• Studiju priekšmets ‘’Personāla vadība’’ paredzēts 2. semestrī, 20 klātienes stundu 

un 20 patstāvīgā darba stundu apjomā un 3. semestrī 20 klātienes stundu un 20 patstāvīgā darba 
stundu apjomā. 
•  
• 3.4. Patstāvīgo studiju organizācija 

• Grupu darbs, uzdevumi, situācijas imitācija, prezentācija, mācību ekskursija uz viesnīcu . 
•  

Temats Patstāvīgā darba veids 

1. Ievads viesmīlības organizācijas vadībā  
Izstrādāt divu, pēc izvēles, viesmīlības 
organizāciju struktūras shēmas. Prezentācija. 

3. Amatu analīze un novērt ēšana 
organizācijā 

Amata apraksta izstrāde amatam. 
Prezentācija. 

4. Personāla plānošana un atlase 
organizācijā 

Personāla plānošanas metožu pielietojums 2 
viesmīlības organizācijās. Personāla atlases 
process vienam no viesmīlības nozares 
amatiem: amata prasību izstrāde, darba 
sludinājuma izstrāde, darba intervijas 
jautājumu izstrāde, praktisko iemaĦu 
pārbaudes metode. Atlases procesa imitācija.     

5. Personāla novērt ēšana  
Personāla kompetenču un darba izpildes 
novērtējuma anketas izstrāde. Prezentācija. 

6. Personāla apmācība un attīstība  
Apmācību firmu piedāvāto pakalpojumu 
izpēte un piemērotākā apmācību kursa izvēles 
pamatojums. Prezentācija. 

7. Personāla motivēšana un atalgojuma 
sistēma  

Izstrādāt personāla motivēšanas aprakstu. 
Prezentācija.  
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8. Komandas vadība organizācijā 
Komandas izveide un konkrēta mērėa 
sasniegšana.  

9. Darba laika veidošana un uzskaite 
organizācijā 

Darba laika uzskaites sistēma organizācijā. 

 
• 3.5. Pedagoăiskā pieeja 

• Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē. 
• Teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē. 
• Pasniedzējam ir padomdevēja loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
• Mācību ekskursijas organizēšana uz viesnīcu un vai personāla daĜu. 

 
4. Literatūra 

1. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. R.: LID, 2005. – 160 lpp. 
2. Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība. R.: Merkūrijs LAT, 2004. – 308 lpp. 
3. Forands I. Personāla vadība. R.: Latvijas Izglītības fonds,2002. – 189 lpp. 
4. Gratone L.Cilvēkresursu stratēăija. R.: Jumava, 2005. 
5. Hindls T. Prasmīga intervija. R.: Zvaigzne ABC, 2000. - 71 lpp. 
6. Kehre M. Personālmenedžments uzĦēmumā. R.: BAT, 2004. – 230 lpp. 
7. Pikeringa P. Personāla vadība. R.: JāĦa Rozes apgāds, 2002.- 125 lpp.  
8. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. R.: Vaidelote, 2001. – 508 lpp. 
9. Spulle A. Praktiskais personālmenedžments. R.: BAT,2003. 
10. Helera redakcijā. Vadībzinības rokasgrāmata. R.: Zvaigzne ABC, 2004. 
11. Vīksna A. Personāla vadība. R.: Jumava, 1999. – 119 lpp. 
12. Vorončuka I. Personāla vadība. R.: Latvijas Universitāte, 2001. - 318 lpp. 
13. Platace M. Viesu uzĦemšanas dienesta darbības pamatprincipi. Rīga: Turība, 2000. – 175 

lpp. 
14. Armstrong M. A handbook of Personnel Management Practice. – London: Kogan Page, 

1996. 
15. Carrell M. R., Jennings D. F. Fundamentals of Organizational Behavior. – New York: 

Prentice Hall, 2001.   
16. Cole G. Personnel Management. – London: Letts Education, 1997. – 410 p. 
17. Monday, J.B& Adams, E .Human. Resources Management. Prentice-Hall, 2002 
18. Иванцевич Др., Лобанов А. Человеческие ресурсы управления. М.: Прогресс, 1993. 
19. Мескон М. Основы менеджмента. М.: Дело, 1999. 
20. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала. Ростов на Дону: Феникс, 

1997. – 480c. 
21. Управление персоналом организации/ Под ред. Кибанова А.Я. М., 1997. 
22. Занковский А.Н. Организацонная психология. М. : МПСИ, 2000 

 
 
5. Citi materiāli 
Organizācijas (viesnīca, viesu nama u.c.) struktūras shēma, atlases anketa, novērtēšanas anketa, 
amata apraksta forma u.c. 
 
6. Studentu novērt ēšana 

• Kontroldarbi – 10%.  
• Patstāvīgo darbu izpilde – 40%. 
• Ieskaite – 50%. 
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MĀCĪBU riekšmeta programma 

1. Nosaukums: PROFESIONĀLĀ  ANGěU VALODA 

2. Mēr ė i  un uzdevumi 

2.1. Mērėi s 
Mācību kursa „Profesionālā angĜu valoda” mērėis ir sagatavot studentus patstāvīgai angĜu 
valodas lietošanai izvēlētajā profesijā, attīstīt zināšanas, prasmes un iemaĦas, kas veicina 
aktīvu svešvalodu apguvi, radošu kritisku domāšanu un mācību satura apguvi, akcentējot 
individuālo profesionālo pieredzi saistībā ar citiem profila un specializācijas 
priekšmetiem.  

 
2.2. Uzdevumi 

• Apgūt svešvalodas pamatzināšanas izvēlētajā profesijā (tūrisms, viesu apkalpošanas 
sfēra, darbs viesnīcā un restorānā); 

• Attīstīt četru valodas pamatelementu (runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās) 
iemaĦas un prasmes;  

• Apgūt dažādus lasīšanas veidus (orientējošo, izpētes, informācijas un faktu meklēšanas); 
• Uztvert un saprast informāciju, uztvert galveno domu kontekstā; 
• Saprast autentisku sarunu, izdarīt secinājumus no konteksta; 
• Atbildēt uz jautājumiem, sniegt paskaidrojumus, sniegt notikumu aprakstu, izteikt savas 

domas, viedokli, strādāt komandā vai pa pāriem, piedalīties diskusijās; 
• Uzrakstīt un aizpildīt veidlapas, veikt lietišėu korespondenci; 
• Veidot prasmes atrast un lietot dažādus informācijas iegūšanas avotus – grāmatas, 

žurnālus, avīzes un citus masu mēdijus, Internetu, utt. 
 

3. Saturs 

3.1. Priekšmeta apraksts 
 
Lasīšanas prasmes un iemaĦas tiek attīstītas, lasot mērėtiecīgi izvēlētus vispārīgus profesionāli 
orientētus tekstus. Speciālie termini ir nepieciešama valodas pamatelementa sastāvdaĜa. 
Runāšanas prasme tiek attīstīta situāciju dialogā, problēmu situācijās, lomu spēlēs, prezentācijās 
un diskusijās par speciālās nozares tematiem. Klausīšanās prasmes un iemaĦas tiek veicinātas, 
klausoties autentiskus dialogus. Rakstīšanas prasmes un iemaĦas tiek pilnveidotas, apgūstot 
atbilstošam uzdevumam nepieciešamās leksiski-gramatiskās pamatstruktūras un tās pielietojot. 
Iepriekšminēto mērėu sasniegšanai, priekšmeta saturā jāiekĜauj šādas tēmas: 

• Viesu uzĦemšana un apkalpošana. Saruna reăistrācijā.  
• Iepazīstināšana ar viesnīcu un viesnīcas servisu.  
• Saruna restorānā. Ēdienkarte. Piedāvājums. Ieteikums. 
• Informācijas sniegšana. Atvainošanās un aizbildinājumi. 
• Telefonsarunas par rezervāciju un apkalpošanu. 
• Korespondence. Atbilde uz rezervācijas vēstuli. 
• Rēėinu izrakstīšana. 
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3.2. Organizācija un struktūra 
 
 
 

Stundu skaits Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Viesu uzĦemšana 

Iepazīšanās saruna 
Sasveicināšanās  
Pārjautāšana 
Reăistrācija 
Pavadīšana līdz viesnīcas numuram 
Gramatika. Teikumu un jautājumu veidošana 
 

18 10 10 

2. Viesnīcas istabas 

Viesnīcas prezentācija 
Viesnīcas istabas piedāvājums 
Viesnīcas istabas apskate 
Viesnīcas istabu veidi 
Viesnīcas istabu cenas  
Gramatika. Darbības vārda locīšana tagadnē  
 

20 8 10 

 Ieskaite 2 2 - 

3. Korespondence 

Rakstiska rezervācijas saĦemšana  
Rezervācijas apstiprināšana 
Gramatika. Artikulu lietojums 
 

11 5 6 

4. Telefonsarunas 

Telefoniska istabas rezervācija  
Ieteikumi  
Informācijas sniegšana  
Saprašanās problēmas 
Gramatika. Īpašības vārdi 
 

12 6 6 

5. Restorānā 

Brokastis. 
Viesnīcas restorāna rezervācija 
Dzērienu pasūtīšana restorānā 
Ēdienu pasūtīšana uz numuru 
Iepirkšanās viesnīcas kioskā 
Gramatika. Darbības vārda locīšana pagātnē 
 

15 7 8 

 Ieskaite 2 2 - 

6. Viesnīcas serviss 16 6 8 
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PulksteĦa laiks un darba laiks 
Viesnīcas apskate un piedāvājums 
Istabas ierādīšana 
CeĜa atrašana 
IzziĦu sniegšana 
Vēlmes un reklamācija 
Gramatika. Modālie darbības vārdi 
 

7. Viesu aizbraukšana 

Viesu uzmodināšana  
Rēėina izrakstīšana un apmaksa  
Viesu aptauja  
Atvadīšanās 
Gramatika. Darbības vārda locīšana nākotnē 
 

8 5 4 

8. Tūrisms  

Tūrisma vēsture un attīstība 
Tūrisma organizēšana un struktūra  
Tūrisma  aăentūras  
Ekskursiju operēšana  
Gramatika. Darbības vārda saliktā tagadnē 

 

12 5 8 

Eksāmens 4 4 - 

KOPĀ 120 60 60 
 
 

• 3.3. Laika grafiks 
•  

• Studiju priekšmets „Profesionālā angĜu valoda” paredzēts 1. semestrī 20 klātienes 
stundu un 20 patstāvīgā darba stundu apjomā, 2. semestrī 20 klātienes stundu un 20 patstāvīgā 
darba stundu apjomā un 3. semestrī 20 klātienes stundu un 20 patstāvīgā darba stundu apjomā. 

•  
• 3.4. Patstāvīgo studiju organizācija 
•  

 Temats Patstāvīgā darba veids 

Viesu uzĦemšana. • Viesnīcas reăistrācijas anketas 
sagatavošana un aizpildīšana. 
• Dialoga reăistratūrā 
sastādīšana. 

Viesnīcas istabas. • Viesnīcas prezentācija. 

Korespondence. • Viesnīcas rezervācijas vēstules 
sagatavošana un tās apstiprināšana. 

Telefonsarunas. • Telefonsarunas dialoga 
sastādīšana (sniegt informāciju). 

Restorānā. • Ēdienkartes un situācijas 
dialoga sastādīšana.  
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Viesnīcas serviss. Viesnīcas piedāvājuma apraksts un reklāmas 
izstrāde. 

Viesu aizbraukšana. • Rēėina sagatavošana un viesu 
izrakstīšanās dialoga sastādīšana.  

Tūrisms.  • Referāts par tūrismu un 
tūrisma  aăentūrām Latvijā.  

•  
3.5. Pedagoăiskā pieeja 

 
• Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē 
• Teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē. 
• Pasniedzējam ir padomdevēja loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
 

4. Literat ūra 

 

1.  Dimpere, I. AngĜu valoda tabulās un shēmās. Rīga: Zvaigzne ABC. 

2.  Štrauhmane, G. un Vinčela, Z. Māza latviešu-angĜu sarunvārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 

 2002. 

3.  Andernovics, S. A Guide to Basic Business English. Communication and 

 Correspondence. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 

4.  Blundell, J., Higgens, J. and Middlemiss, N. Function in English. Oxford: Oxford 

 University Press, 1982. 

5.  Buks, K. un Rusmane E. A Manual of English Grammar. Student’s Book. Rīga: Zvaigzne 

 ABC, 1996.  

6.  Jacob, Miriam and Strutt, Peter. English for International Tourism. Harlow: Longman, 

 1997. 

7.  Manton, K. First Insights into Business. Workbook.  Harlow: Longman, 2005. 

8.  Revell, R. and Stott, T. English for the Hotel and Catering Industry. Oxford: Oxford 

 University Press, 1991. 

9.      Shelkova, T. and Melekh, I. Can You Speak Over the Telephone? Moskva: Vysshaya 

 Shkola, 1989. 

10. Swan, M. and Walter, C. The Good Grammar Book. Oxford: OUP, 2001. 

11. Taylor, S. Model Business Letters, E-mails and Other Business Documents. Rīga: 

 Zvaigzne ABC, 2006. 

12. Toots, N. and Loog, T. English for Secretaries. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 

14. Yates, C St J. Check In. English in Tourism. A Course for Hotel Reception Staff. New 

 York, London, Toronto, Sydney: Prentice Hall, 1992.  

15. Yates, C St J. May I Help You? English in Tourism. A Course for Restaurant and Bar 

 Staff. New York, London, Toronto, Sydney: Prentice Hall, 1992. 
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16. Николенко, Т. Teсты пo грамматике английского языка. Moсква: Aйрис, 1998. 

 

5. Citi  materi ā l i  
• Mācību materiāli. Periodiskie izdevumi. Bukleti. Internets. 

 

6. Studentu novērt ēšana 

•  Ieskaite / Eksāmens    40% 
 Kontroldarbi  20% 
 Patstāvīgo darbu izpilde   30% 
 Apmeklējums/ piedalīšanās  10% 

 Kopā  100% 
 

7. Pasniedzē ju akredit āci ja 

• - Maăistra grāds angĜu filoloăijā  

- Daži pasniedzēji varētu būt arī no biznesa vides – kas ir strādājuši uzĦēmumos un kuriem ir 
noderīgas zināšanas par uzĦēmumu darbību un vadīšanu.  

8. Telpas 

8.1. Aprīkojums 
• tāfele; 
• kodoskops; 
• televizors; 
• videomagnetafons. 

8.2. Materiāli 
• mācību materiāli; 
• mācību literatūra priekšmetā;  
• periodiskie izdevumi;  
• vārdnīcas. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums: VĀCU VALODA k ā otr ā  svešvaloda 

2. Mēr ė i  un uzdevumi 

2.1. Mērėi 
Mācību kursa „Vācu valoda” mērėis ir sagatavot studentus patstāvīgai vācu valodas lietošanai 
izvēlētajā profesijā, attīstīt zināšanas, prasmes un iemaĦas, kas veicina aktīvu svešvalodu 
apguvi, radošu kritisku domāšanu un mācību satura apguvi, akcentējot individuālo 
profesionālo pieredzi saistībā ar citiem profila un specializācijas priekšmetiem.  

 
2.2. Uzdevumi 

Mācību kurss „Vācu valoda” ir paredzēts studentu svešvalodu zināšanu loka paplašināšanai.  
Galvenie uzdevumi ir: 
• Apgūt svešvalodas pamatzināšanas izvēlētajā profesijā (tūrisms, viesu apkalpošanas 

sfēra, darbs viesnīcā un restorānā); 
• Attīstīt četru valodas pamatelementu (runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās) 

iemaĦas un prasmes;  
• Apgūt dažādus lasīšanas veidus (orientējošo, izpētes, informācijas un faktu meklēšanas); 
• Uztvert un saprast informāciju, uztvert galveno domu kontekstā; 
• Saprast autentisku sarunu, izdarīt secinājumus no konteksta; 
• Atbildēt uz jautājumiem, sniegt paskaidrojumus, sniegt notikumu aprakstu, izteikt savas 

domas, viedokli, strādāt komandā vai pa pāriem, piedalīties diskusijās; 
• Uzrakstīt un aizpildīt veidlapas, veikt lietišėu korespondenci. 
• Atrast nepieciešamo informāciju internetā. 
•  

3. Saturs 

3.1. Priekšmeta apraksts 
 
Lasīšanas prasmes un iemaĦas tiek attīstītas, lasot mērėtiecīgi izvēlētus vispārīgus profesionāli 
orientētus tekstus. Speciālie termini ir nepieciešama valodas pamatelementa sastāvdaĜa. 
Runāšanas prasme tiek attīstīta situāciju dialogā, problēmu situācijās, lomu spēlēs, prezentācijās 
un diskusijās par speciālās nozares tematiem. Klausīšanās prasmes un iemaĦas tiek veicinātas, 
klausoties autentiskus dialogus. Rakstīšanas prasmes un iemaĦas tiek pilnveidotas, apgūstot 
atbilstošam uzdevumam nepieciešamās leksiski-gramatiskās pamatstruktūras un tās pielietojot. 
Iepriekšminēto mērėu sasniegšanai, priekšmeta saturā jāiekĜauj šādas tēmas: 

• Viesu uzĦemšana un apkalpošana. Saruna reăistrācijā.  
• Iepazīstināšana ar viesnīcu un viesnīcas servisu.  
• Saruna restorānā. Ēdienkarte. Piedāvājums. Ieteikums. 
• Informācijas sniegšana. Atvainošanās un aizbildinājumi. 
• Telefonsarunas par rezervāciju un apkalpošanu. 
• Korespondence. Atbilde uz rezervācijas vēstuli. 
• Rēėinu izrakstīšana. 
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3.2. Organizācija un struktūra 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 

1. Viesu uzĦemšana. 

Iepazīšanās saruna. 
Sasveicināšanās.  
Pārjautāšana. 
Reăistrācija. 
Pavadīšana līdz viesnīcas numuram. 
Gramatika. Teikumu un jautājumu veidošana. 

12 6 6 

2. Viesnīcas istabas. 

Viesnīcas prezentācija. 
Viesnīcas istabas piedāvājums. 
Viesnīcas istabas apskate. 
Viesnīcas istabu veidi. 
Viesnīcas istabu cenas.  
Gramatika. Darbības vārda locīšana. Artikuli. 

12 6 6 

3. Korespondence. 

Rakstiska rezervācijas saĦemšana.  
Rezervācijas apstiprināšana. 
Gramatika. Atdalāmie darbības vārdi. 

6 3 3 

4. Telefonsarunas. 

Telefoniska istabas rezervācija.  
Ieteikumi.  
Informācijas sniegšana.  
Saprašanās problēmas. 
Gramatika. Modālie darbības vārdi. 

12 6 6 

5. Restorānā. 

Brokastis. 
Viesnīcas restorāna rezervācija. 
Dzērienu pasūtīšana restorānā. 
Ēdienu pasūtīšana uz numuru. 
Iepirkšanās viesnīcas kioskā. 
Gramatika. Noliegums. 

12 6 6 

6. Viesnīcas serviss. 

PulksteĦa laiks un darba laiks. 
Viesnīcas apskate un piedāvājums. 
Istabas ierādīšana. 
CeĜa atrašana. 
IzziĦu sniegšana. 
Vēlmes un reklamācija. 
Gramatika. Prievārdi ar datīvu.  

14 7 7 

7. Viesu aizbraukšana. 

Viesu uzmodināšana.  
Rēėina izrakstīšana un apmaksa.  

12 6 6 
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Viesu aptauja.  
Atvadīšanās. 
Gramatika. Daudzskaitlis. 

KOPĀ 80 40 40 
 

• 3.3. Laika grafiks 
•  
• Studiju priekšmets ‘’Vācu valoda’’ paredzēts 3. semestrī 20 klātienes stundu un 
20 patstāvīgā darba stundu apjomā un 4. semestrī 20 klātienes stundu un 20 patstāvīgā 
darba stundu apjomā. 

•  
• 3.4. Patstāvīgo studiju organizācija 
•   

• Testi, uzdevumi, situācijas. 
•  

 Temats Patstāvīgā darba veids 

Viesu uzĦemšana. • Viesnīcas reăistrācijas anketas 
sagatavošana un aizpildīšana. 
• Dialoga reăistratūrā sastādīšana. 

Viesnīcas istabas. • Viesnīcas prezentācija. 

Korespondence. • Viesnīcas rezervācijas vēstules 
sagatavošana un tās apstiprināšana. 

Telefonsarunas. • Telefonsarunas dialoga sastādīšana 
(sniegt informāciju). 

Restorānā. • Ēdienkartes un situācijas dialoga 
sastādīšana.  

Viesnīcas serviss. Viesnīcas piedāvājuma apraksts un reklāmas 
izstrāde. 

Viesu aizbraukšana. • Rēėina sagatavošana un viesu 
izrakstīšanās dialoga sastādīšana.  

•  
5.5. Pedagoăiskā pieeja 

 
• Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē 
• Teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē. 
• Pasniedzējam ir padomdevēja loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
 

4. Literat ūra 

o Barberis/ Bruno: Deutsch im Hotel. Max Hueber Verlag 1997 
o Barberis/ Bruno: Deutsch im Hotel. Lehrerhandreichungen. Max Hueber Verlag 2001 
o Barberis/ Bruno: Deutsch im Hotel. Korrespondenz. Max Hueber Verlag 2001 
o Becker/Braunert/Schlenker: Unternehmen Deutsch. Grundkurs Lehrbuch. Klett 2004 
o Becker/Braunert/Eisfeld: Dialog Beruf 1. Hueber 2004 
o Bogzdēviča/Keiša: Basisgrammatik. Erklärungen und Übungen. Raka 2004 
o Braun: „Guten Tag! Sie wuenschen bitte?“ Szenen aus Hotellerie, Gastronomie und 

Tourismus. Videomaterialien. Goethe-Institut 1993 
o Cohen: Zimmer frei. Neu. Deutsch im Hotel. Lehrbuch. Langenscheidt 2004 
o Grandi: Zimmer frei. Neu. Deutsch im Hotel. Arbeitsbuch. Langenscheidt 2004 
o Dallapiazza/ Schoenherr: Tangram 1,2. Hueber 2004 
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o Deutsch für Alltag und Beruf. einFach gut. Internationes 1997 
o Hereinova/ Hoheima: Vācu valodas pašmācība. Zvaigzne ABC 2004 
o Herzlich willkommen Neu. Berlin/ Muenchen.Langenscheidt KG 2001 
o Lepp: Grammatik ist kinderleicht!  Zvaigzne ABC 2000 
o Reimann: Starke Verben. Hueber. 2003 
o Sachs: Deutsche Handelskorrespondenz. Neu. Hueber 2001 
o Schmidt/ Kerner: Und jetzt ihr! Basisgrammatik fuer Jugendliche. Hueber 2002 
o Wergen/ Wörner: Pons – Handelskorrespondenz. Deutsch im Griff. Klett 2002  

 
 
5. Citi  materi ā l i  

• Mācību materiāli. Periodiskie izdevumi. Bukleti. Internets. 
 

6. Studentu novērt ēšana 

• Kontroldarbi – 10%  
• Patstāvīgo darbu izpilde – 40% 
• Diferencētā ieskaite– 50% 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 

1. Nosaukums: KRIEVU VALODA 

2. Mēr ė i  un uzdevumi 

2.1. Mērėi 
Sniegt pamatzināšanas krievu valodas gramatikā, leksikā un sarunvalodā audzēkĦiem bez 

priekšzināšanām un audzēkĦiem ar minimālām priekšzināšanām. 
. 

Sagatavot audzēkĦus krievu valodas izmantošanai darbā. Iemācīt prasmi iegūt un apkopot 
informāciju no materiāliem krievu valodā un sniegt pamatinformāciju par savu uzĦēmumu un 
profesionālo darbību. Iemācīt nepieciešamo vārdu krājumu un valodas lietojuma prasmes, lai 
sazinātos ar darījumu partneriem, orientētos tirdzniecības norisēs un preču klāstā, kā arī, lai 
varētu apkalpot ārzemju pircējus. 
 
2.2. Uzdevumi 
 

• Sniegt krievu valodas zināšanas, attīstot visas valodas prasmes: klausīšanos, runāšanu, 
lasīšanu un rakstīšanu. 

• Veidot valodas komunikatīvo kompetenci turpmākajai valodas zināšanu izmantošanai 
            darbā, izglītības turpināšanai un saziĦai. 

• Attīstīt prasmes iegūt un apkopot informāciju no materiāliem krievu valodā un sniegt 
pamatinformāciju par savu darbības sfēru. 

• Iemācīt nepieciešamo vārdu krājumu un valodas lietojuma prasmes, lai sazinātos ar 
klientiem, orientētos darba vietas norisēs. 

 

3. Saturs 

3.1. Priekšmeta apraksts 
 

1. Viesnīcas. Rezervācija. 
Studentiem jāprot veikt numuru rezervācija. Jāprot pastāstīt par dažādiem viesnīcu 
tipiem un piedāvātajiem pakalpojumiem. 

 
2. Klientu apkalpošana sabiedriskās ēdināšanas vietās. 

Studentiem jāzina viesnīcās piedāvātā ēdienkarte. Jāprot pastāstīt par apkalpošanu 
numurā. Norēėināšanās kārtību. 

 
3. Telefona sarunas. 

Studentiem jāprot veikt klientu apkalpošanu pa telefonu 
 
4. Norādījumu došana. Informācijas sniegšana. 

Studentiem jāprot atbildēt uz jautājumiem, kā nokĜūt vajadzīgajā vietā un atrast 
vajadzīgo objektu. 

  
5. Atvainošanās. Aizbildinājumi. Palīdzības piedāvājums. 

Studentiem jāprot uzrakstīt atvainošanās vēstuli. Jāprot atbildēt uz dažāda veida 
sūdzībām. 

 
 

3.2. Organizācija un struktūra 
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Stundu skaits Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Viesnīcas. Rezervācija 

1.1. Leksika (vārdi, frāzes) 
1.2. Viesnīcu tipi 
1.3. Reăistrēšanās viesnīcā 
1.4. Viesnīcas prezentācija 
1.5. Numuru piedāvājums 
1.6.Numuru veidi un cenas 
1.7. Dialogi 
1.8. Personvārdi 
1.9. Dzimte 

18 10 8 

2. Klientu apkalpošana sabiedriskās ēdināšanas vietās 
2.1. Leksikas (vārdu, frāžu) apgūšana 
2.2. Brokastis 
2.3. Ēdienkarte. Pasūtījums 
2.4. GaldiĦa rezervācija 
2.5. Dzērienu un ēdienu pasūtīšana 
2.6. Interaktīvie uzdevumi un vingrinājumi 
2.7. Viktorīna „veselīga pārtika „ 
2.8. Lietvārda daudzskaitĜa veidošana 
2.9. Īpašības vārdu galotnes vienskaitlī un 

daudzskaitlī 

18 10 8 

3. Telefona sarunas 
3.1. Leksikas (vārdu, frāžu) apguve 
3.2. Telefoniska istabas rezervācija 
3.3. Telefona sarunas formas 
3.4. Telefona sarunas struktūra, rekomendācijas 
3.5. Situāciju tests 
3.6. SkaitĜa vārdi 
3.7. Darbības vārdu locīšana 

18 7 11 

4. Norādījumu došana un informācijas sniegšana 
4.1. Leksika (vārdiĦi un frāzes) 
4.2. Piedāvājamo pakalpojumu principi 
4.3. Informācija par dažādu objektu atrašanās 

vietām 
4.4. Pulkstenis 
4.5. Viesnīcas un istabas apskate 
4.6. Istabas serviss 
4.7. IzziĦas 
4.8. Tūrista vārdnīca 
4.9. Jautājumi Kur? No kurienes? Uz kurieni? 
4.10. Jautājumi Kam? Pie kā? Kur? Netālu no kā? 

16 7 9 
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5. Aizbraukšana 

   5.1. Leksika (vārdiĦi un frāzes) 
   5.2. Pirmslaika aizbraukšana 
   5.3. Apmaksa ar karti 
   5.4. Viesu anketēšana 
   5.5. Jautājumi Ar ko? Par ko? 
   5.6. Prievārdi. No. Līdz. Pa. Pēc. 
   5.7. Noslēguma tests 

10 6 4 

KOPĀ 80 40 40 
 

3.3. Laika grafiks 
 

Studiju priekšmets ‘’Krievu valoda’’ paredzēts 2. semestrī, 20 klātienes stundu un 20 
patstāvīgā darba stundu apjomā, 3. semestrī, 20 klātienes stundu un 20 patstāvīgā darba 
stundu apjomā.  
 

 
3.4. Patstāvīgo studiju organizācija 

 
•  Testi, uzdevumi, situācijas, mācību ekskursija, kursa darbs. 
•  

Temats Patstāvīgā darba veids 

1. Viesnīcas. Rezervācija 
• Viesnīcas bukleta izveide. 
• Sniegtie piedāvājumi un pakalpojumi. 
• Prezentācija. 

2. Klientu apkalpošana sabiedriskās 

ēdināšanas vietās 

• Ēdienkartes un situācijas dialoga 
sastādīšana.  

• Prezentācija. 

3. Telefona sarunas 

• Darbības vārda dažādo funkciju izpēte.  
• Dialoga izveidošana, izmantojot 

darbības vārda dažādās formas. 
• Prezentācija. 

4. Norādījumu došana un informācijas 

sniegšana 

• Teksta izveide pēc norādījumiem. 
• Darbs grupās. 
• Prezentācija. 

5. Atvainošanās. Aizbildinājumi • Atvainošanās vēstule. 
• Prezentācija  

 
3.5. Pedagoăiskā pieeja 
 

Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē. 
Teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē. 
Praktiskās attiecības. 
Pasniedzējam ir padomdevēja loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Mācību ekskursijas organizēšana uz organizāciju. 
 
4. Literatūra 
 

1. Īsa krievu valodas gramatika. R.: Zvaigzne ABC. 
1. J. Ovsijenko. Krievu valoda iesācējiem. 
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2. SaveĜjeva Z., Guščina S. Biznesa krievu valoda. R.: Zvaigzne ABC. 

3. Акулич И., Демченко Е. Основы маркетинга. Минск: Вышэйшая школа, 1998. 

4. Александрова А.Ю. Международный туризм. М.: Аспент Пресс, 2001. 

5. Бессольцев А., Гришин А. Проблемы государственного регулирования 

туристической деятельности в Латвийской Республике. Рига: Институт бизнеса 

«Rimpak Livonija», 1999. 

6. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Москва - С. Петербург: Невский фонд, 2002. 

7. Дурович А., Анастасова Л. Маркетинговые исследования в туризме. М.: ООО 

“Новое знание”, 2002. 

8. Туризм как вид деятельности. Под ред. Квартальнова В.А. М.: Финансы и 

статистика, 2001. 

9. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: 

Учеб.пособие. – 2-е изд. Мн.: Новое знание, 2001, 216 с. 

10. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: 

Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. Р.Б. Ноздревой. М.: ЮНИТИ, 1998, 787 с. 

11. Ляпина И.Ю. Организацияи технология гостиничного обслуживания: Учеб.для 

нач.проф.образования/Под ред.канд.пед.наук А.Ю.Ляпина. М.: ПрофОбИздат, 

2001, 208 с. 

12. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник/ Под ред. Проф.,д.э.н. Чудновского А.Д. 

М.: ЭКМОС, 2000, 400 с. 

13. Уокер ДЖ.Р. Введение в гостеприимство: Учебник/Пер. с англ.- М.: ЮНИТИ, 

1999, 463 с. 

14. Долгая дорога в дюнах. Гостиница и ресторан, 2002, N6. 

15. Андреева Т. Гостиницы Риги ждут гостей.Час, 2001, 15.07. 

16. Бардовский С. Звездочная болезнь. Коммерсант Балтик, 2001, 19.11. 

17. Бартуль С. Эстонско-финское нашествие. Коммерсант Балтик, 2001, 18.06. 

18. Князева О. Как соблазнить туристов Латвией. Час, 2001, 17.01. 

19. http://www.allhotels.lv 

20. http://www.derome.lv 

21. http://www.lvra.apollo.lv/ - официальный сайт Ассоциации ресторанов и гостиниц 

Латвии 

22. http://www.radissonsas.com 

23. http://www.schlossle-hotels.com 

24. http://catalog.studentochka.ru/09007.html 
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6. Citi materi āli 

          
Mācību materiāli. 

• Periodiskie izdevumi. 
• Interneta saišu izmantošana. 
• Tulkotie materiāli. 

 
6. Studentu novērt ēšana 

•  
• Kontroldarbi – 10%.  
• Patstāvīgo darbu izpilde – 20%. 
• Ieskaite / Eksāmens – 40%. 
• Kursa darbs - 30% 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums: DARBA DROŠĪBA UN AIZSARDZ ĪBA (1KP) 

2. Mēr ė i  un uzdevumi 

2.1. Mērėi 

Mācību priekšmeta „Darba drošība un aizsardzība“ mērėis ir radīt izpratni par darba aizsardzības 

sistēmu viesnīcu darbā. 

Kurss iepazīstina ar darba tiesisko attiecību regulēšanu, nodarbināto drošību un veselības 

aizsardzību darba vietās. Studenti apgūst darba tiesisko un darba aizsardzības normatīvo aktu 

sistēmu, apgūst darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas, dokumentēšanas, plānošanas un 

vadības pamatus, t.sk. ergonomikas prasības, ugunsdrošību, elektrodrošību, drošības zīmju un 

individuālo aizsardzības līdzekĜu lietošanu. 

 

2.2. Uzdevumi 

� Izprast darba aizsardzības politiku, darba drošības lomu un nozīmi tūrisma nozarē un 

viesnīcu servisā; 

� Izprast normatīvo aktu prasības darba drošībā un darba aizsardzībā; 

� Nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību un izveidot darba aizsardzības sistēmu un 

organizatorisko struktūru viesnīcā; 

� Noteikt nozarei raksturīgākos riskus darba vietā, plānot preventīvos pasākumus;  

� Apgūst darba vides dokumentēšanu, plānošanu un vadības pamatus, 

� Prast rīkoties, ja noticis nelaimes gadījums darbā, ja nepieciešama pirmā palīdzība; 

� Prast organizēt drošu darba vidi, veikt arodslimību profilaksi; 

� Iemācīties atšėirt un lietot drošības zīmes, individuālos un kolektīvos aizsardzības 

līdzekĜus; 

� Izstrādāt viesnīcu servisa dokumentāciju darba drošībā un aizsardzībā. 

 

3. Saturs 

3.1. Priekšmeta apraksts 

1. Darba tiesisko un darba aizsardzības normatīvo aktu sistēma. 

Studentiem jāzina, kas ir Darba aizsardzības sistēma, tās reforma LR, būtiskākās ES Direktīvas, 

konvencijas, LR darba aizsardzības normatīvie dokumenti. Studentiem plānots patstāvīgais darbs 

ar internetu. 
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2. Darba tiesiskās attiecības. Darba aizsardzības likuma prasības. 

Studentiem jāizprot Darba līguma, Darba kārtības noteikumu, Koplīguma, Prakses līguma, 

UzĦēmuma līguma nozīme darba drošībā un aizsardzībā. Studentiem jāzina, kāda ir atbildība par 

darba aizsardzības prasību neievērošanu. Studentiem jāzina Darba aizsardzības likuma 

pamatprincipi un Darba aizsardzības sistēma.  

 

3. Darba aizsardzības organizācija. 

Studentiem jāprot veidot Darba aizsardzības organizatorisko struktūru. Studentiem jāzina 

Nodarbināto un uzticības personu instruktāža un apmācība, Darba aizsardzības prasības darba 

vietu iekārtošanai. Studentiem jāizprot Arodveselība un darba drošība un faktori, kas nosaka 

arodslimību rašanos. Studentiem jāorientējas darba higiēnas prasībās. 

 

4. Darba vides iekšējā uzraudzība. 

Studentiem jāizprot Darba vides iekšējās uzraudzības būtiskākie mērėi un Darba vides iekšējās 

uzraudzības plānošana. Studentiem jāprot atpazīt Darba vides riska faktorus un novērtēt, 

pilnveidot Darba vides iekšējās uzraudzības pārbaudi. Studentiem jāizprot Darba vides 

uzraudzības plāns, ugunsdrošība, elektrodrošība. 

 

5. Darba vides riska faktori, to ietekme uz organismu, aizsardzība un profilakse. 

Studentiem jāzina Darba vides risku novērtēšanas mērėis, riska pamatjēdzieni un komponentes. 

Studentiem jāizprot risku novērtēšanas soĜi, procedūra un metodes. Studentiem jāatšėir fizik ālie 

faktori, ėīmiskie faktori, bioloăiskie faktori, ergonomiskie faktori, psihosociālie un 

organizatoriskie faktori. 

 

 

 

6. Darba vides riska faktori nozarē. Nelaimes gadījumi darb ā. 

Studentiem jāizprot viesnīcu darba specifika un riska faktori. Studentiem jāzina darbs birojā un 

tam pielīdzinātie, darbs ar datoriem, bīstamās iekārtas. Studentiem jāzina kā rīkoties nelaimes 

gadījuma gadījumā un jāprot noteikt nelaimes gadījumu radītie zaudējumi. Studentiem jānovērtē 

darba vides riska faktori konkrētām darba vietām.  

 

7. Profilaktiskais darbs riska faktoru iedarbības mazināšanai. 

Studentiem jāzina Drošības zīmju nozīme un lietošana. Studentiem jāprot izvēlēties un aprēėināt 

gan Individuālie aizsardzības līdzekĜi, gan Aizsardzības līdzekĜi visa ėermeĦa aizsardzībai un 
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atsevišėu ėermeĦa daĜu aizsardzībai. Studentiem jāprot noteikt efektīvākos kolektīvos 

aizsardzības līdzekĜus, jāzina CE marėējuma nozīme. 

 

8. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

Studentiem jāizprot Pirmās palīdzības specifika viesnīcu darbā un darbinieku un darba devēju 

sadarbības nozīme drošas darba vides nodrošināšanā. 

 

3.2. Organizācija un struktūra 
 

Stundu skaits Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Darba tiesisko un darba aizsardzības normatīvo 
aktu sistēma. 

1.1. Darba aizsardzības sistēmas reforma LR.  
1.2. Būtiskāko ES Direktīvu transponēšana.  
1.3. Starptautiskā Darba organizācija, tās konvencijas. 
1.4.  Drošības un veselības aizsardzības mācību sistēma. 
1.5. LR darba aizsardzības normatīvo dokumentu 

saraksts. Likumi. Noteikumi. Standarti. Rīkojumi. 
1.6. Praktiskā nodarbība. Viesnīcu servisa darba 

aizsardzības dokumentācija uzĦēmumā. Darba devēja 
un darbinieka sadarbība. 

  

4 2 2 

2. Darba tiesiskās attiecības. Darba aizsardzības 
likuma prasības. 

2.1. Normatīvo aktu hierarhija.  
2.2. Darba līgums un Darba kārtības noteikumi. 
2.3. Koplīgums. Prakses līgums. UzĦēmuma līgums. 
2.4. Atbildība par darba aizsardzības prasību 

neievērošanu.  
2.5. Darba aizsardzības likuma pamatprincipi. Darba 

aizsardzības sistēma.  

4 2 2 

3. Darba aizsardzības organizācija. 
3.1. Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra. 
3.2.  Nodarbināto un uzticības personu instruktāža un 

apmācība.  
3.3. Darba aizsardzības prasības darba vietu iekārtošanai. 
3.4. Arodveselība un darba drošība.  
3.5. Faktori, kas nosaka arodslimību rašanos. Darba 

higiēna. 

4 2 2 

4. Darba vides iekšējā uzraudzība. 
4.1. Darba vides iekšējās uzraudzības būtiskākie mērėi. 
4.2. Darba vides iekšējās uzraudzības plānošana.  
4.3. Darba vides riski.  
4.4. Darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana.  
4.5. Praktiskās nodarbības. Darba vides uzraudzības 

plāns. Ugunsdrošība. Elektrodrošība. 

6 2 4 

5. Darba vides riska faktori, to ietekme uz organismu, 6 2 4 



 124 

aizsardzība un profilakse. 
5.1. Darba vides risku novērtēšana un tās mērėis.  
5.2. Riska pamatjēdzieni un komponentes.  
5.3. Risku novērtēšanas soĜi, procedūra un metodes. 

Darba vides ietekmējošie faktori. 
5.4.  Ergonomiskie faktori. 
6. Darba vides riska faktori tūrisma nozarē. Nelaimes 

gadījumi darb ā.  
6.1. Darbs birojā un tam pielīdzinātie. 
6.2. Darbs ar datoriem. 
6.3. Darbs un amatu specifika viesnīcā. 
6.4. Bīstamās iekārtas. 
6.5. Nelaimes gadījumi un drošība darbā. 
6.6. Nelaimes gadījumu radītie zaudējumi. 
6.7. Nelaimes gadījuma izmeklēšana un profilakse. 
6.8. Praktiskā nodarbība. Darba vides risku novērtēšana 

konkrētām darba vietām. Metodikas izvēle un 
pamatojums. 

10 6 4 

7. Profilaktiskais darbs riska faktoru iedarb ības 
mazināšanai. 

7.1. Drošības zīmju nozīme un lietošana. Aizlieguma 
zīmes. Brīdinājuma zīmes. Rīkojuma zīmes. Zīmju 
lietošana pastāvīgi vai īpašos gadījumos. Pirmās 
palīdzības un glābšanas papildizeju zīmes. 

7.2. Individuālie aizsardzības līdzekĜi. Aizsardzības 
līdzekĜi visa ėermeĦa aizsardzībai un atsevišėu 
ėermeĦa daĜu aizsardzībai. CE marėējums 

7.3. Kolektīvie aizsardzības līdzekĜi. 

4 2 2 

8. Pirmā palīdzība aroda negadījumos un citi 
neatliekami pasākumi.  

8.1. Rīcība negadījuma vietā. „Glābšanas ėēdīte”.  
8.2. Ātrās palīdzības izsaukums. ABC shēma.  
8.3. Šoks.Brūces.Traumas.Apdegumi.Slimības.Aizrīšanās 

Slīkšana. Saindēšanās. 
8.4. AptieciĦas.  

2 2 0 

KOPĀ 40 20 20 
 

• 3.3. Laika grafiks 
• Studiju priekšmets ‘’ Darba drošība un aizsardzība’’ paredzēts 1 semestrī, 20 stundas 
kontaktlekciju un 20 stundas pastāvīgo darbu apjomā  

•  
• 3.4. Patstāvīgo studiju organizācija 

•  Testi, uzdevumi, situācijas analīzes. 
•  

 Temats Patstāvīgā darba veids 

1. Darba tiesisko un darba aizsardzības 
normatīvo aktu sistēma. 

• Darbs ar internetu.Viesnīcu 
servisa darba aizsardzības dokumentācija 
uzĦēmumā. Nozares amatu analīze 
organizācijā. 

2. Darba tiesiskās attiecības.  
 

• Praktiskais darbs ar darba 
aizsardzības obligāto dokumentāciju. 
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3. Darba vides risku novērt ēšana • Novērtēt nozarei specifiskos 
darba vides riska faktorus uzĦēmumā. Darba 
vides uzraudzības plāna sastādīšana, risku 
novērtēšana. Ugunsdrošība. Elektrodrošība.  

4. Nelaimes gadījumi darb ā. • Nelaimes gadījumu 
izmeklēšanas kārtība, profilakse. Zaudējumu 
novērtējums, tiešie un netiešie zaudējumi. 
Situāciju analīze auditorijā. 

5. Darba vides riska faktori tūrisma 
nozarē. 

Aprakstīt darba drošības un aizsardzī
pasākumus uzĦēmumā, drošības zīmju 
izmantošanu, pirmo palīdzību uzĦēmumā. 
Izpētīt darba drošības instruktāžas kārtību un 
norises pamatjautājumus, tajā skait
elektrodrošību un ugunsdrošību. 
Sastādīt konkrētas darba vietas aprakstu, aprakst
drošības un veselības prasības darba aprīkojuma 
lietošanā, individuālo aizsardzības lietošanas 
kārtību. Prezentācija 

•  
•  
•  

3.5. Pedagoăiskā pieeja 
 
Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē 
Teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē. 
Pasniedzējam ir padomdevēja loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 

 

4. Li terat ūra 

1. Sociālā un darba likumdošana.(LR Normatīvie dokumenti ar ikmēneša 
papildinājumiem),1997 

2. Darba aizsardzības likums (Saeima 20.06.01. lik.) 
3. Darba drošība/ Rīga: Labklājības min., 2003. – 288 lpp 
4. Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība (LR MK 23.08.01. not.379) 
5. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība: raksturlielumi, ietekme uz 

organismu, aizsardzība, profilakse, normatīvi, mērīšanas metodes, riska faktori un 
arodveselība atsevišėās nozarēs/ Rīga: Elpa, 2001.– 500 lpp. 

6. Drošības zīmju lietošana darba vietās LR MK 25.08.98. not.318). 
 
Citi avoti: 
1. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aăentūras mājas lapa http://www.osha.lv/ 
 
5. Citi  materi ā l i  

• Mācību materiāli. 
• Normatīvie akti 
• Internet. 

 

6. Studentu novērt ēšana 

• Kontroldarbi – 10%  
• Patstāvīgo darbu izpilde – 20% 
• Ieskaite– 70% 
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mācību priekšmeta programma 

1. Nosaukums: FINANSU UN BUDŽETA PAMATI (2 KP) 

2. Mēr ė i  un uzdevumi 

2.1. Mērėi 
Finansu un budžeta pamati ir mācību priekšmets, kura mērėis ir dot iespēju studentiem 
gūt padziĜinātas zināšanas par viesnīcu darbības ilgstošu un sistemātisku ekonomisko 
darbību, kā veidot, papildus piesaistīt un izdevīgāk izmantot  uzĦēmuma rīcībā esošos 
resursus (kapitālu), izvērt ēt pašu kapitālu. Noteikt un aprēėināt pakalpojumu pašizmaksu, 
aprēėināt cenas, prast izstrādāt budžetu. 
 
2.2. Uzdevumi 

• Analizēt viesnīcas finansēšanas iespējas, resursu veidus un to vadības metodes; 
• Apgūt dažādu īpašuma objektu un finansēšanas avotu uzskaites kārtību; 
• Iepazīties ar finansu uzskaitē un pārskatos iekĜauto datu izmantošanas iespējām 

uzĦēmuma vadībā 
 

3. Saturs 

3.1. Priekšmeta apraksts 
1. IevaddaĜa 
Studentiem jāiegūst izpratne par finansu vadīšanu uzĦēmumā. Jāiegūst izpratne par plānošanas 
jēdzienu, mērėiem, darbības prognozēšanu konkrētos apstākĜos. 
2. Finansu un kapitāla plānošana 
Jāpārzina finansu plānu sastādīšanas mehānisms, to izpilde un kontrole. Jāzina uzĦēmuma 
funkcionēšanas pamatus. 
3. Investīcijas. 
Pēc tam, kad uzĦēmumā ir noteikts un sagādāts nepieciešamais kapitāla daudzums ir jāmāk veikt 
investēšanu uzĦēmuma nepieciešamajos līdzekĜos, jāmāk aprēėināt ar investīcijām saistītos 
izdevumus, ieĦēmumus. 
4. Finansu uzskaite uzĦēmumā 
Lai pareizi un efektīvi organizētu saimniecisko darbību viesnīcā, ir nepieciešams mācēt organizēt 
precīzu finansu uzskaiti, kura tiek izmantota, sastādot finansu plānus, budžetus nākamajam 
periodam. Uzskaite par katru izdevuma, ieĦēmumu posteni 
 5. UzĦēmumu finansu pārskati un to analīze 
Lai varētu novērtēt uzĦēmuma potenciālās finansiālās iespējas nākamajam periodam studentam ir jāgūsr 
izpratne par finansu pārskatu sastādīšanu, uzbūvi, finansu rezultātiem un ekonomisko rādītāju analīzi,  
6. Budžeta plānošana 
Jāsaprot budžeta jēdziens, nozīme, veidi, izstrādāšanas secība, budžeta plānošanas process, 
prognozēšana. 
7. Kopbudžeta analīze 
Jāmāk veikt kopbudžeta analīze par plānoto un faktisko rezultātu novērtēšanu. Jāapgūst analīzes 
metodes. 
 
3.2. Organizācija un struktūra 
 

Stundu skaits Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. IevaddaĜa 
1.1.  Finansu vadīšanas loma uzĦēmuma darbības 
procesā, finansu vadīšanas mērėi 

4 4 - 
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1.2. Plānošanas, budžeta jēdziens. 
2. Finansu un kapitā la plānošana 

2.1. Finansu plānošanas uzdevumi.  
2.2. UzĦēmuma kapitāla aprites process. UzĦēmuma 
līdzekĜi un to struktūra. 
2.3. UzĦēmuma kapitāla plānošana 
2.4. Finansu prognozēšana. Naudas līdzekĜu plānošana.  

8 4 4 

3. Investīci jas. Lēmums par investīcij ām 
pamatošana 

3.1. UzĦēmuma finansēšanas avoti 
3.2.  Investīcijas, to jēdziens, raksturojums, iedalījums 
3.3. Vajadzību pamatošana. Risks. Investīciju 
efektivitātes novērtēšanas metodes 

12 4 4 

4. Finansu uzskaite uzĦēmumā 
4.1. Uzskaite un atskaite- finansu vadīšanas 
informatīvais pamats. 
4.2. Naudas plūsmas uzskaite 
4.3. Izmaksas un to aprēėinu metodes. Izmaksu 
kalkulācija, pašizmaksas un cenas aprēėins 

14 6 10 

5. UzĦēmumu finansu pārskati un to analīze 
   5.1. UzĦēmuma finansu pārskata uzbūve 
   5.2. UzĦēmuma darbības ekonomiskās analīzes 
paĦēmieni 
   5.2. Analīzē izmantojamie rādī tā j i  

16 6 10 

6. Budžeta plānošana 
    5.1. Budžeta jēdziens, veidi 
   5.2. Budžeta izstrādāšanas secība, pamatproblēmas 
   5.3. Budžeta izstrādāšanas veidi 
   5.4. Budžeta plānošanas process  

18 12 10 

7. Kopbudžeta analīze 
   7.1. Analīzes metožu vispārējs raksturojums 
   7.2. Dinamiskās (horizontālās) analīzes metode 
  7.3. Struktūras (vertikālās) analīzes metode 
   

4 4 2 

    
KOPĀ 80 40 40 

 
3.3. Laika grafiks 
 
Studiju priekšmets „Finansu un budžeta pamati” paredzēts 3.semestrī, 40 klātienes stundu un 40 
patstāvīgā darba stundu apjomā. 
 
3.4. Patstāvīgo studiju organizācija 

  
Testi, uzdevumi, situācijas, kursa darbs 

 

 Temats Patstāvīgā darba veids 

1.darbs (2., 3. tēma) Finansu plānošana, 
prognozēšana 

Situāciju analīze 

2. darbs (4., 5.,6.tēma) Izmaksu kalkulācija, analīze Kursa darbs 
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3.darbs (5., 6.tēma) Sastādīt budžetu Uzdevums 
 

Pedagoăiskā pieeja 
Mācību materiāls varētu tikt pārskatīts ik pēc 3 gadiem 
Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē 
Teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē. 
Praktiskās attiecības 
Pasniedzējam ir padomdevēja loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 

4. Literat ūra 

1. Rurāne M. UzĦēmuma finansu vadība. R.: Turības mācību centrs, 1997 
2. Rurāne M. UzĦēmējdarbības pamati. R.: Turības mācību centrs, 1997 
3. Slavinska I.. UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole. R.: Biznesa augstskola Turība, 

2003 
4. Benze J. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. Lekciju kurss. R.: Auditorfirma 

grāmatvedis, 1996.  
5. AlsiĦa R., KravinskaB., Bojarenko J. UzĦēmējdarbības ekonomika. RTU Lekciju kurss. 

R.: Kamene,1999 
6. LR likums „Par uzĦēmuma gada pārskatiem”  
7. Vadības grāmatvedība: 1., 2..daĜa. R.: LR FM, Londona: Ernst&Young, 1994., 1995 

2001.   
 
5. Citi  materi ā l i  

Mācību materiāli. 
Periodiskie izdevumi (žurnāli „Latvijas Ekonomists’, „Bilance”, „Grāmatvedība un 
revīzija” utt.) . 

 

6. Studentu novērt ēšana 

Kontroldarbi – 10%  
Patstāvīgo darbu izpilde – 20% 
Ieskaite  – 40% 
Kursa darbs - 30% 
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Biznesa un ekonomikas pamati
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mācību priekšmeta programma 

 
1. Nosaukums: LIETIŠ ĖĀ INFORMĀTIKA 
 
2. Mērėi un uzdevumi 
 
2.1. Mērėi 
Studentam jāprot apstrādāt informāciju un jāpadziĜina prasmes darboties dažādās 
lietojumprogrammās, kas nepieciešamas apgūstamajā profesijā.  
 
2.2. Uzdevumi 
Sniegt studentiem zināšanas datora izmantošanas iespējās viesnīcu servisa vadības problēmu 
risināšanai. 
Sniegt zināšanas, kas ir augstākas par vidējo datorlietotāja līmeni, tādējādi paredzot iespēju 
kursa beidzējam patstāvīgi uzturēt darba vietu (datoru). 
Iepazīstināt apmācāmos ar ekonomisko problēmu kompleksas risināšanas metodēm, 
izmantojot datortehniku. 
 
3. Saturs 
 
3.1. Priekšmeta saturs 
 
Šajā priekšmetā tiek apgūtas zināšanas, kas nepieciešamas speciālistiem ikdienas darbā ar 
datoru. 
Studentam jāprot izmantot populārākās lietotājprogrammas (teksta redaktoru, tabulu 
procesoru un datu bāzi, grafiskās prezentācijas) viesnīcu servisa problēmu risināšanai. 
Nodarbībās studenti apgūst zināšanas, kas plašākas par datorlietotāja sākuma līmeni. 
Studentam ir jāprot veikt praktiskas operācijas Windows vidē. Ir jāzina daudzlietotāju 
operētājsistēmas darbības pamatprincipi. 
Programmas MsWord  ietvaros students veidos dokumentus ar dažādiem papildus elementiem – 
tabulām, grafiku, shēmām. Īpašu vērību piegriežot lielāka apjoma darbu noformēšanai ar stila 
palīdzību, kas būs nepieciešams referātu un pārskatu formatēšanai. 
Programmas MsExcel apguvē galvenā vērība tiek vērsta uz ekonomiskiem aprēėiniem un to 
atainošanu ar diagrammu palīdzību. 
Prezentāciju veidošanai ir jāsagatavo students ar programmas MsPowerPoint palīdzību 
aizstāvēt savas domas, pasniegt interesanti savas idejas. 
MsAccess sniedz priekšstatu par datu bāzes izveides iespējām, datu rediăēšanu un to tālāku 
izmantošanu pārskatos un pieprasījumos.  
Studentam ir jāzina lokālo datort īklu  izmantošanas priekšrocības. Ir jāzina dažādi lokālo 
datortīklu organizācijas principi. Studentam ir jāzina Internet datortīkla lietošanas iespējas 
informācijas iegūšanā un apmaiĦā, kā arī jāprot veikt praktiski dažādas darbības Internet 
vidē. 
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3.2. Organizācija un struktūra 

Stundu skaits Pārbaudes 
veids 

Tēmas Apakštēmas 

Kopā Audit. Patst. 

  

1. Datoru 
vadība 

1.1. Operētājsistēmas; 
1.2. Darbības ar logiem un 

failiem MsWindows 
vidē. 

2  2 

 

2. Teksta 
redaktors - 
MsWord 

2.1. Teksta ievades 
nosacījumi; 

2.2. Simbolu, rindkopu, 
lappuses formatēšana; 

2.3. Galvene un kājene; 
2.4. Tabulas un tabulators; 
2.5. Teksta redaktora 

grafiskās iespējas; 
2.6. Veidne un veidlapa; 
2.7. Stils, satura rādītājs 

un atsauces. 

24 5 19 
Ieskaite – 
komplekss 

darbs 

3. Izklāj 
lapas – 
MsExcel 

3.1. Šūnu formatēšana; 
3.2. Elementāri aprēėini; 
3.3. Lapas formatējums; 
3.4. Funkciju lietošanas 

principi; 
3.5. Diagrammu 

veidošana. 

18 4 14 

Ieskaite – 
uzdevums un 

tā grafiska 
analīze 

4. Datu bāzu 
vadības 
sistēma – 
MsAccess 

4.1. Datu bāzes izveide; 
4.2. Pieprasījumi datu 

bāzēs; 
4.3. Atskaišu un formu 

veidošana. 

14 2 12 Tests 

5. Prezentāciju 
veidošanas 
programma – 
Ms 
PowerPoint 

6.1. Prezentāciju 
programmu būtība; 

6.2. Power Point grafiskās 
iespējas; 

6.3. Slaidu veidošana un 
demonstrācija. 

12 2 10 

 Prezentācija 

6. Datortīkli 
un to 
izmantošana 

6.1. Datortīklu 
priekšrocības; 

6.2. Globālais datortīkls 
INTERNET; 

6.3. INTERNET 
pārlūkprogrammas; 

6.4. Elektroniskais pasts. 

8 1 7 

  

Ieskaite  
2 2 0  

   Kopā 
80 16 64   
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3. 3. Laika grafiks 
1 semestrī 80 stundas, tai skaitā 40 auditorijas stundas un 40 patstāvīgā darba stundas. 

Tabulā minētās auditorijstundas tiek dalītas lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un 
praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves ātruma, bet vidēji liel āko pusi laika 
studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 

3. 4. Patstāvīgo studiju organizācija  

Kursa gaitā veicami kontroldarbi (patstāvīgie darbi) atsevišėu (plašāko) tēmu noslēgumā, lai 
radinātu studentus risināt uzdevumus bez konsultantu klātbūtnes. 

Patstāvīgo studiju organizācija un strukt ūra 

Tēma 
 

Patstāvīgā darba temats 
 

Patstāvīgā darba 
veids 

 1. Programma Ms Word Referāts un tā formatējums ar vienotu 
stilu un automātisku satura rādītāju. 

Referāts 

2. Programma Ms PowerPoint Prezentācijas sagatavošana par 
referātā apskatīto tēmu. 

Prezentācija 

3. Programma Ms Excel Dažādu veidlapu izveide un šablona 
sagatavošana. 

Darbs ar piedāvātajām 
veidlapām 

4. Programma Ms Access Datu bāzes izveide Datu atlase un 
sakārtošana 

  

3.5. Pedagoăiskā pieeja 

4.1. Mācīšanās un mācīšana mācību iestādē 

Kursa apguvei paredzētas 80 stundas un tās iekĜautas 1. semestrī. Aditorijnodarbības dalās 
lekcijās un praktiskajos darbos. Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: 
lekcijas, demonstrācijas, praktiskie darbi, konsultācijas. 

4.2. Praktiskās attiecības 

Mācību laikā iegūtās zināšanas un iemaĦas nostiprināmas mācību un diplomprakses laikā. 
Konkrētās tēmas saskaĦojamas ar prakses vadītājiem mācību iestādē un uzĦēmumā atkarībā no 
prakses laikā veicamo darbu specifikas un darba uzdevumiem. 
Mācību laikā studenti kursa un diplomdarbus noformē ar datora palīdzību, izmantojot 
priekšmetā "Lietišėā informātika" iegūtās informācijas meklēšanas, apstrādes un noformēšanas 
iemaĦas. 

4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība 

Apgūstot Informācijas tehnoloăijas regulāri jāsadarbojas ar citu mācību priekšmetu 
pasniedzējiem.  
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4. Literatūra 

Mācību priekšmeta apguvei studenti izmanto: 
•Mācību materiālu, kas satur īsus konspektus par visām kursā aplūkojamajām tēmām, 
•Grāmatas un speciālos žurnālus, kas piemēroti atsevišėu tēmu dziĜākai apguvei. 

Kā papild literatūra esošajam izdales materiālam (lekciju konspektam) ieteicama sekojoša 
literatūra: 

 
• K.Sataki „Windows 2000 Professional ... no A līdz Z”, Datorzinību centrs, 2001. 
• D.Murāne „Word 2000  ... no A līdz Z”, Datorzinību centrs, 2000. 
• V.Vēzis „Elektroniskās tabulas Microsoft Excel” Mācību grāmata, 2000. 
• V.Vēzis „Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint” , 

2000. 
• J.Nāgelis „Microsoft Access 2000 ... no A līdz Z”, Datorzinību centrs, 2000. 

 

5. Citi materiāli  

Atsevišėām tēmām iespējama datorprogrammu informācijas sistēmu (HELP-u) 
izmantošana vai arī informācijas iegūšana no datortīkla INTERNET. 

 

6. Studentu novērt ēšana 

Studentu novērtēšanai ieteicams lietot praktisko darbu metodi (kontroldarbus), kuru laikā 
jāatrisina konkrēta problēma. Praktiskais darbs veicams individuāli pie datora. Veicot 
studenta galīgo novērtējumu kursa beigās 50% no atzīmes veidojas no mācību laikā veikto 
kontroldarbu un citu patstāvīgo darbu vērtējumiem. Eksāmens kursa noslēgumā veido 
atlikušos 50% no kopējā vērtējuma. 

7. Pasniedzēju akredit ācija 

Obligāta augstākā izglītība  
Valsts valodas prasme 
Priekšmeta pasniegšanai vēlama pasniedzēja izglītība datorzinātnēs vai ECDL sertifikāts. 

8. Telpas 

Aprīkojums 
• datorkabinets ar vismaz 16 darba vietām; 
• INTERNET pieslēgums; 
• Tāfele. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 

1. Nosaukums: ĒDIENU GATAVOŠANAS TEHNOLO ĂIJAS PAMATI (4KP)  

2. Mēr ė i  un uzdevumi 

2.1. Mērėi 
  
Ēdienu gatavošanas tehnoloăijas pamati ir mācību priekšmets, kura mērėis ir dot teorētiskās un 
praktiskās iemaĦas ēdienu gatavošanas tehnoloăijā, apgūt uzskaiti un kalkulācijas pamatus  
 
2.2. Uzdevumi 

• Izprast ēdināšanas gatavošanas tehnoloăijas pamatus ; 
• Izprast ēdināšanas uzĦēmumu specifiku; 
• Apgūt pareizu produktu apstrādi; 
• Iemācīties pareizu ēdienu uzglabāšanu uzĦēmumā; 
• Izprast produktu saderību ar garšvielām ; 
• Izprast ēdienu saderību ar vīniem  
• Izprast receptūru izveidi ,kā arī to pielietojumu ražošanas procesā  
• Iemācīties ēdienu pagatavošanas tehnoloăiju ; 
• Apgūt ēdienu gatavošanas pamatprincipus un pamatnosacījumus; 
• Iemācīties noformēt ēdienu ;  
• Iemācīties pagatavot un pasniegt banketa ēdienus ;  
• Iemācīties pamatprincipus konditorijas izstrādājumu pagatavošanā; 
• Rast priekšstatu par ražošanas iekārtām, to pielietojums; 
• Apgūt darba drošību; 
• Iegūt nepieciešamās zināšanas par sanitārijas normām sabiedriskā ēdināšanas uzĦēmumā; 
• Izprast personīgās higiēnas nepieciešamību sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumā; 
• Iemācīties veikt paškontroli sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumā; 
• Darba organizācija sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumā 
• Apgūt tehnoloăisko karšu izveidi; 
• Iemācīties restorāna ēdienkartes izveidi 
• Iemācīties izvēlēties pareizos traukus  
 

3. Saturs 

3.1. Priekšmeta apraksts 
 
1. Ēdienu Gatavošanas tehnoloă i jas pamati  

Studenti apgūs pārtikas produktu grupas, to apstrādāšanas principus. Iemācies kā veikt 
pasūtījumus un pareizi to uzglabāt. Būs plašāks ieskats receptūrās, to izveide un pielietojums 
darba procesā . 
 

2. Ēdienu pagatavošanas tehnoloă i ja 
Studenti iemācīsies izveidot un strādāt ar tehnoloăiskajām shēmām. Izpratīs to pielietoju 
nepieciešamību uzĦēmumā. pārzinās pamatprincipus, kas nepieciešami, lai sagatavotu darbam 
tirdzniecības zāli un palīgtelpas. Izpratīs galda veĜas, trauku un galda piederumu nozīmi, 
pielietojumu un atšėirības. Pratīs uzklāt dažādus galda klājumu veidus, vadoties pēc uzĦēmumu 
specifikas. Izpratīs galda klāšanas secību un standartus. Pārzinās pamatprincipus galda 
noformējumu veidošanā. 
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3. Ēdienu gatavošana un noformēšana 
 Studenti izprot dažādu veidu ēdienu grupu un ēdienu pagatavošanu un specifiku. Gatavo ēdienus 
praktiski un noformē, strādājot pēc tehnoloăisko karšu shēmām. 

 
4. Banketu ēdienu pagatavošana un pasniegšana 
Studenti apgūs banketu ēdienu specifiku, to sagatavošanu un arī to pasniegšanu.  
 
5. Konditorijas izstrādājumu pagatavošanas pamatprincipu apguve 
Studenti apgūs konditorijas izstrādājumu pagatavošanu, to specifiskās īpašības, uzglabājot. 
Konditorijas izstrādājumu pasniegšana. 
 
 
6. Ražošanas iekārtu apgūšana  
Studenti apgūs specifiskās virtuves iekārtas, to darbošanās principus. Apgūs darba drošību, 
strādājot ar iekārtām. 
  
7. Paškontroles pamatprincipu ievērošana ražošanas vietā un ražošanas procesa 
Viens no svarīgākajiem punktiem, ko studenti apgūs higiēnas normas sabiedriskās ēdināšanas 
uzĦēmumā. 
 
8. Darba organizācija. 
Studenti iemācīsies plānot savu un savu darbinieku darba diena, lai būtu augsta produktivitāte. 
Apgūs ēdienkartes izveidošanas pamatprincipus. Sastādīs savas ēdienkartes. 
 
3.2. Organizācija un struktūra 
 

Stundu skaits Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Ēdienu gatavošanas tehnoloăiskie pamati 
1.1. Uztura piramīda 
1.2. Minerālvielas un vitamīni pārtikas produktos un 
nozīme mūsu organismā 
1.3. Produktu pirmapstrāde 
1.4. Produktu termiskā apstrāde 
1.5. Produktu uzglabāšanas temperatūras 
1.6. Garšvielas un to pielietojums 

40 20 20 

2. Ēdienu gatavošanas tehnoloăija 
2.1. Receptūra un tehnoloăiskās kartes 
2.1.1. Tabulas izveide 
2.1.2. Bruto, neto 
2.1.3. Normu un atkrituma daudzumu aprēėins 
2.2. Tehnoloăiskais apraksts jeb shēmas izveide 
2.3.  Ēdienu pasniegšanas temperatūras 

50 25 25 

3. Ēdienu gatavošana un noformēšana 
3.1. Auksto uzkodu un salātu pagatavošana 
3.2. Karsto uzkodu pagatvošana un noformēšana 
3.3. Zivju ēdienu pagatavošana un noformēšana 
3.4. GaĜas ēdienu pagatavošana un noformēšana 
3.5. Deseru pagatavošana un noformēšana 

80 40 40 

4. Banketu ēdienu pagatavošana 
4.1. Ruletes 

20 10 10 
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4.2. Rostbifi 
4.3. Pastētes 
4.4. Medījumi 
5. Konditorejas izstrādājumu pagatavošanas 
pamatprincipi  
5.1. Mīklas 
5.2. Krēmi 
5.3. Biskvīti  

20 10 10 

6. Ražošanas iekārtu apgūšana 
6.1. Virtuves iekārtas un aprīkojums 
6.2. Iekārtu tīrīšanas līdzekĜi un veidi 
6.3. Sanitāro normu ievērošana ražošanas vietās 
6.4. Personāla higiēna 
6.6. Ăenerālā tīrīšana ražošanas telpās 
6.7. Veselībai kaitīgās vielas bojātos produktos 

50 25 25 

7. Paškontroles pamatprincipi ēdināšanas uzĦēmumos 
7.1. Produktu un izejvielu apraksts 
7.2. Darbinieku pienākumu apraksts 
7.3. Procesu apraksts 
7.4. Tehnoloăisko procesu plūsmu diagrammas 
7.5. Potenciālo risku definīcijas 
7.6. Kritisko kontroles punktu noteikšana 
7.7. Deratizācija 
7.8. Korektīvās darbības 

40 20 20 

8. Darba organizācija uzĦēmumā 
8.1. Darbinieku hierarhija 
8.2. Ēdienkartes izveide 
8.3. Banketu ēdienkartes izveide 
8.4. Trauku izvēle  

20 10 10 

KOPĀ 320 160 160 
 

•  
•  
•  
• 3.3. Laika grafiks 

•  
Studiju priekšmets ‘’Ēdienu gatavošanas tehnoloăijas’’ paredzēts 1.semestrī 40 
kontaktlekciju un 40 patstāvīgā darba stundu apjomā un 3. semestrī 40. kontaktlekciju un 40 
patstāvīgā darba stundu apjomā. 

•  
• 3.4. Patstāvīgo studiju organizācija 
•  
•  

 Temats Patstāvīgā darba veids 

1.Ēdienu gatavošanas tehnoloă i jas 
pamati   

• Darbs ar produktiem, to 
sagatavošana, apstrāde. Secinājumi, 
praktiskais darbs par produktu grupām. 
Garšvielu izpēte ,to praktiskais 
pielietojums, pētījums saskaĦā ar produktu 
grupām, svaigi produkti, pusfabrikāti. 
Receptūru izveide. Praktiskais darbs. Tests 
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2.Ēdienu pagatavošanas tehnoloăija 
 

 

  D Receptūru un 
tehnoloăisko karšu apgūšana. Kartes 
sastādīšana ar bruto un neto svaru. 
Sagatavotās produkcijas prezentācijai ar 
kalkulāciju kartēm. Ēdienu noformēšana, 
tā analīze. Ēdiena un vīnu saderība, 
pielietojums praksē, situācijas izpēte. 
Praktiskais darbs, kontroldarbs. 

3. Ēdienu gatavošana un noformēšana  
 

 D Darbs ar dažādām ēdienu 
grupām, pagatavošanas specifika. 
Teorētisko zināšana pielietošana 
praktiskajos darbos. Mācīties strādāt pēc 
tehnoloăisko karšu normām. 

3.Banketu ēdienu pagatavošana un 
pasniegšana 
 

• Banketu ēdienu kartes 
izveide, porciju veidošana, pasniegšanas 
principu ievērošana. Kalkulāciju karšu 
izveide. 

4.Konditorijas izstr ādājumu 
pagatavošanas pamatprincipu apguve 

 

• Konditorijas izstrādājumu 
kalkulāciju karšu pagatavošana, produktu 
apstrāde, darbs ar šokolādi. 
Dokumentācijas kārtošana. Konditorijas 
izstrādājumu prezentācija 

5.Ražošanas iekārtu tehnoloă i ju 
apgūšana 

Iepazīšanās ar ražošanas iekārtam 
restorānos. Iekārtu salīdzināšana. Virtuves 
projekta izveide, pamatojums. Monitoringa 
pamatprincipu izveide. Tests. 

6.Paškontroles pamatprincipu ievērošana 
ražošanas vietā un ražošanas procesa 
 
 

 

Paškontroles sistēmas izveide iedomātā 
restorānā, viesnīcā. Kritisko punktu 
analīze. Tehnoloăisko karšu, shēmu 
izveide 

7.Darba organizācija  Darba organizācijas plānošana, laika 
menedžments. Ēdienkaršu izveide, to 
pamatojums, vīna pieskaĦošana. 

•  
3.5. Pedagoăiskā pieeja 
 
Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē 
Teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē. 
Praktiskās nodarbības restorānā 
•  

4. Literat ūra  

1. Ēdienu gatavošanas tehnoloăijas. 2006. Elza GavriĜenko. 
2. Viesu apkalpošana, Vaira Vanaga. 2006. 
3. Galda klāšanas pamatprincipi, Vaira Vanaga 2006 
4. Galda klāšanas pamatprincipi, Vaira Vanaga. 2002. 
5. Izdomas bagāti galda rotājumi. Ute Bāreisa.  
6. Маркетинг, гостеприимство, туризм. Авторский колектив. 2002. 
7. Въедение в гостеприимство. Джон Валкер. 2001. 
8. Pasaules tautu kulinārija, Marianne Kaltenbaha. 2003. 
9. Маркетинг, гостеприимство, туризм. Авторский колектив. 2002. 
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5. Citi  materi ā l i  

• Uzskates līdzekĜi – trauki, salvetes, galdauti, glāzes, virtuves iekārtas, produkti, virtuves 
inventārs utt. 

6. Studentu novērt ēšana 

• Kontroldarbi – 10%  
• Patstāvīgo darbu izpilde – 40% 
• Eksāmens – 50% 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 

1. Nosaukums: SANITĀRIJAS UN HIGIENAS PRAS ĪBAS(1KP) 

2. Mēr ė i  un uzdevumi 

2.1. Mērėi 
 
Mācību priekšmeta „Sanitārijas un higiēnas prasības “ mērėis ir radīt izpratni par higiēnas 
prasībām un sanitārijas pasākumiem viesnīcu darbā. Izprast, kas ir higiēna un sanitārija. 
 
Kurss iepazīstina ar pamatu dažādu normu un pasākumu izstrādāšanai viesnīcu sistēmā 
strādājošajiem, kas nepieciešami kaitīgās ietekmes novēršanai, kā arī optimālu darba un dzīves 
apstākĜu radīšanai no higiēnas un sanitārijas puses. Studenti apgūst paškontroles organizēšanu 
pārtikas aprites uzĦēmumos, zināšanas par mikroorganismu ietekmi uz pārtikas produktiem un 
cilvēku veselību, tiek apgūts ‘’Pārtikas aprites uzraudzības likums’’ un citi ar pārtikas drošumu, 
sanitāriju un higiēnu saistīti normatīvie akti, galvenie infekciju slimību pārnēsāšanas ceĜi un ar 
tiem saistītās slimības. 
 
2.2. Uzdevumi 

• Izprast jēdzienu sanitārija un higiēna vispārējā tās nozīmē. 
• Izzināt normatīvo aktu, kas attiecas uz sanitāriju un higiēnu viesnīcu servisā. 
• Nodrošināt paškontroles sistēmas organizēšanu pārtikas aprites uzĦēmumos. 
• Apgūt svarīgākos kaitīgo mikroorganismu izplatīšanās ceĜus un ar to saistītās 

saslimšanas. 
• Gūt izpratni par darbinieku personiskās higiēnas nozīmi un noteikumiem, 

atrodoties saskarē ar pārtikas produktiem, kā arī apkārtējās vides higiēnas 
prasībām. 

• Iemācīties pareizu telpu kopšanu un nodrošināt pareizu sanitāro režīmu. 
Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija. 

3. Saturs 

3.1. Priekšmeta apraksts 
 
1. Sanitārijas un higiēnas vispār īgs aspekts 
Studentiem jāzina, kas ir higiēna un ko tā pēta. Jāizprot sanitārijas jēdziens un nozīme. Jāpārzina 
LR vienotās uzraudzības sistēmas dienesta funkcijas, kas saistītas ar darbu pārtikas apritē. 
Jāpārzina obligātās veselības pārbaudes. 
 
2. Normatīvie akti, kas saistīti ar pārtikas drošumu 
Studentiem jāzina Pārtikas aprites uzraudzības likums un citi ar pārtikas drošumu saistīti 
normatīvie akti.  
 
3. Paškontroles sistēmas ieviešana pārtikas aprites uzĦēmumos 
Studentiem jāzina, kas ir paškontroles sistēma, kā arī kritiskā punkta noteikšana uzĦēmumā, 
paškontroles žurnāla ieviešana, dezinfekcijas līdzekĜu izmantošana. Studentiem jāzina, kā 
kontrolēt pārtikas produktu plūsmas virzību līdz to pieĦemšanai uzĦēmumā, kā arī atbildēt par to 
drošību līdz gatavā produkta realizācijai. 
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4. Infekciju slimību izraisītāju pārnešanas mehānismi, izplatīšanās ceĜi, rakstur īgākās 
saslimšanas. Saindēšanās ar uzturu. 
Studentiem jāzina, kā izplatās infekcijas slimības, kā no tām var izvairīties, raksturīgākās 
saslimšanas. Jāprot grupēt raksturīgākās slimības pēc to pārnešanas ceĜiem. Jāatšėir bakteriālās 
un nebakteriālās saindēšanās. Jāpārzina biežākie pārtikas produktu piesārĦošanas ceĜi, kā arī 
dažu bioloăisko aăentu raksturojums. 
 
5. Personīgās un uzvedības higiēnas nozīme ražošanā un sadzīvē  
Studentiem jāzina uzvedības higiēniskie noteikumi ražošanā un sadzīvē. Jāapzinās risks, kas 
rodas, ja nav nodrošinātas attiecīgo prasību par pārtikas piesārĦošanu, ievērošana. Jāiepazīstas ar 
pārtikas uzĦēmuma sanitāro raksturojumu. Studentiem jāprot organizēt ražošanas telpu 
plānojumu un iekārtošanu atbilstoši sanitārajām prasībām. Jāzina MK noteikumu ‘’Higiēnas 
prasības pārtikas apritē’’.  
 
6. Apkārt ējās vides higiēnas prasības  
Studentiem jāizprot gaisa higiēnas nozīme uzĦēmumā, gaisa piesārĦojuma izvērtēšana, apkures 
un vēdināšanas higiēna, ūdens apgādes, apgaismojuma higiēna, trokšĦu līmeĦa izvērtēšana. 
Darbs ar MK noteikumiem par trokšĦu līmeĦa pieĜaujamajām normām.  
 
7. Ārējās vides ietekme uz mikroorganismu. Mikroorganismu rūpnieciskā izmantošana. 
Studentiem jāzina, kā ārējā vide iedarbojas uz mikroorganismu un kādas ir to sekas. Bioloăiskie, 
ėīmiskie faktori. Mikroorganismu izplatība dabā. Augsnes mikroflora, ūdens, gaisa un pārtikas 
produkta mikroflora. 
 
8. Preču uzglabāšanas standarti atbilstoši higiēnas un sanitārijas prasībām. Profilakses 
sistēma. 
Studentiem jāzina dažādu produktu uzglabāšanas temperatūra un pieĜaujamie realizācijas 
termiĦi, kā arī dažādu pusfabrikātu uzglabāšanas laiks un temperatūra. Studentiem jāsaprot kādas 
sekas var radīt pārtikas produkta lietošana, kad tās realizācijas laiks ir beidzies. Jāzina 
profilakses sistēmas galvenie sanitār-higiēniskie pasākumi, kuru galamērėis ir infekcijas slimību 
izplatīšanās ceĜu pārtraukšana vai epidēmiskā procesa otrā posma pārtraukšana.  
 
 
3.2. Organizācija un struktūra 
 

Stundu skaits Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

9. Sanitārijas un higiēnas vispārējs aspekts 
1.1. Higiēnas kā medicīnas nozares aspekts 
1.2. Sanitārijas, kā praktisku pasākumu kopums higiēnas 
ieteikumu īstenošanā 
1.3. LR vienotās pārtikas uzraudzības sistēma 
1.4. Sanitārijas un higiēnas izpratne vispārējā nozīmē 

4 2 2 

10. Normatīvo aktu sistēma, kas saistīta ar pārtikas drošumu un 
higiēnu uzĦēmumā 
2.1. Normatīvo aktu hierarhija 
2.2. Obligātās veselības pārbaudes 
2.3. Viesnīcu servisa darbība saistībā ar pārtikas produktu aprites 
noteikumiem 

4 2 2 



11. Paškontroles sistēmas ieviešana pārtikas aprites uzĦēmumos  
3.1. Pārtikas kvalitātes nodrošināšana, paškontroles ieviešana 
3.2. Ėīmiskās, bioloăiskās, bakterioloăiskās analīzes 
3.3. UzĦēmuma kritiskā punkta noteikšana, biežums, skaits 
3.4. UzĦēmuma paškontroles  žurnāla ieviešana 
3.5. Sanitārais režīms 
3.6. Telpu uzkopšana 
3.7. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizācija 
3.8. Pārtikas produktu uzglabāšanas, transportēšanas un  
realizācijas noteikumi 

6 3 3 

12. Infekcijas slimību izraisītāju pārnešanas mehānismi 
4.1. Infekciju slimību izplatīšanās ceĜi 
4.2. Raksturīgākās saslimšanas 
4.3. Mikroorganismu morfoloăija, fizioloăija, klasifikācija 
4.4. Biežākie pārtikas produktu piesārĦošanas ceĜi 
4.5. Bioloăisko aăentu raksturojums 
4.6. Noteikumi par profesionālās darbības ierobežojošām 
infekcijas slimībām 
4.7. Pārtikas, ūdens un sadzīves izraisīto uzliesmojumu 
epidemioloăiskās pazīmes 
4.8. Saindēšanās ar uzturu, bakteriāla un nebakteriāla 
saindēšanās 
4.9. Toksikoinfekcija 

9 4 5 

13. Darbinieku personiskās higiēnas un uzvedības  nozīme 
o Personīgā higiēna. Sanitārais tērps. Darba apavi. Roku tīrība. 
o Darbinieku taktika, uzsākot darbu 
o Sanitārās prasības ražošanas telpu plānojumam 
o Noliktavu telpas 
o Ražošanas telpas 
o Tehnoloăiskais aprīkojums 
o Administrācijas un sadzīves telpas 
o Tirdzniecības telpas 
o Materiālu higiēniskais raksturojums 
o Taras un iesaiĦošanas materiālu higiēnas prasības 

2 2 0 

6. Apkārt ējās vides higiēnas prasības  
o Gaisa higiēna 
o Gaisa piesārĦojums 
o Apkures un vēdināšanas higiēna 
o Ūdens apgādes higiēna 
o Apgaismojuma higiēna 
o TrokšĦu līmenis  

6 3 3 

7. Ārējās vides ietekme uz mikroorganismu. Mikroorganismu 
rūpnieciskā izmantošana. 
o Mikroorganismu ėīmiskie, fizikālie un bioloăiskie faktori 
o Mikroorganismu izplatība dabā, rūpnieciskā izmantošana 
o Augsnes, ūdens, gaisa un pārtikas produktu mikroflora 
o Kultivējamie mikroorganismi 
o Pārtikas sanitārā mikrobioloăija  

4 2 2 

8. Preču uzglabāšanas standarti atbilstoši higiēnas un sanitārijas 
prasībām. Profilakses sistēma. 
o Dažādu produktu uzglabāšanas laiks un pieĜaujamā 

temperatūra 

5 2 3 
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o Dažādu pusfabrikātu uzglabāšanas laiks un pieĜaujamā 
temperatūra 

o Sanitārijas – kā galvenā profilakses sistēma 
o Pasākumi, kas vērsti pret infekcijas avotu 
o Pasākumi, kas vērsti  pret infekcijas pārnešanas faktoriem   

KOPĀ 40 20 20 
 
• 3.3. Laika grafiks 
• Studiju priekšmets ‘’Sanitārijas un higiēnas prasības’’ paredzēts 1. semestrī, 20 
kontaktlekciju un 20 pastāvīgo darbu apjomā.  
•  
• 3.4. Patstāvīgo studiju organizācija 
•  Testi, uzdevumi, situācijas analīzes, mācību ekskursija uz viesmīlības 
uzĦēmumu. 

•  

 Temats Patstāvīgā darba veids 

1. Sanitārijas un higiēnas vispārējais 
aspekts 

• Aprakstošs darbs par to kā tiek 
izprasts jēdziens higiēna, sanitārija. 
Prezentācija. 

2. Normatīvo aktu sistēma, kas saistīta ar 
pārtikas drošumu un higiēnu uzĦēmumā 

• Praktiskais darbs ar internetu. 
Analizēt LR likumdošanas aktus par pārtikas 
drošumu un higiēnas prasībām, kas attiecas uz 
viesnīcu sistēmā strādājošajiem   

3. Pārtikas kvalit ātes nodrošinoša 
paškontroles ieviešana 

• Praktisks darbs. Paškontroles 
žurnāla izstrāde. Kritiskā punkta noteikšana. 

4.  Infekciju slimību izplatīšanās ceĜi 
• Noteikt pareizus slimību 
pārnešanas ceĜus. Situācijas analīze auditorijā. 

5. Pārtikas, ūdens un sadzīves izraisītu 
uzliesmojumu epidemioloăiskās pazīmes 

Grupu darbs. Sastādīt konkrētu rīcības  
plānu, lai novērstu infekcijas  
uzliesmojumu un izplatību. Darba vides 
sanitārija. 

•  
4. Literatūra 
• Brila A. Infekciju slimību epidemioloăija. R.: Nacionālais apgāds, 2005. 
• GavriĜenko E. Pārtikas sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzĦēmumos. R.: Turība, 

2006. 
• www.likumi.lv (MK Noteikumi, Pārtikas aprites uzraudzības likums un citi.) 
• Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aăentūras mājas lapa 

http://www.osha.lv/ 
 

5. Citi  materi ā l i  
• Mācību materiāli. 
• Normatīvie akti. 
• Internets. 

 
6. Studentu novērt ēšana 

• Kontroldarbi – 10%.  
• Patstāvīgo darbu izpilde – 20%. 
• Ieskaite – 70%. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 

1. Nosaukums: ĒDIENU GATAVOŠANAS TEHNOLO ĂIJAS PAMATI 
(4KP)  

2. Mēr ė i  un uzdevumi 

2.1. Mērėi 
  
Ēdienu gatavošanas tehnoloăijas pamati ir mācību priekšmets, kura mērėis ir dot teorētiskās 
un praktiskās iemaĦas ēdienu gatavošanas tehnoloăijā, apgūt uzskaiti un kalkulācijas 
pamatus  
 
2.2. Uzdevumi 

• Izprast ēdināšanas gatavošanas tehnoloăijas pamatus ; 
• Izprast ēdināšanas uzĦēmumu specifiku; 
• Apgūt pareizu produktu apstrādi; 
• Iemācīties pareizu ēdienu uzglabāšanu uzĦēmumā; 
• Izprast produktu saderību ar garšvielām ; 
• Izprast ēdienu saderību ar vīniem  
• Izprast receptūru izveidi ,kā arī to pielietojumu ražošanas procesā  
• Iemācīties ēdienu pagatavošanas tehnoloăiju ; 
• Apgūt ēdienu gatavošanas pamatprincipus un pamatnosacījumus; 
• Iemācīties noformēt ēdienu ;  
• Iemācīties pagatavot un pasniegt banketa ēdienus ;  
• Iemācīties pamatprincipus konditorijas izstrādājumu pagatavošanā; 
• Rast priekšstatu par ražošanas iekārtām, to pielietojums; 
• Apgūt darba drošību; 
• Iegūt nepieciešamās zināšanas par sanitārijas normām sabiedriskā ēdināšanas 

uzĦēmumā; 
• Izprast personīgās higiēnas nepieciešamību sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumā; 
• Iemācīties veikt paškontroli sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumā; 
• Darba organizācija sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumā 
• Apgūt tehnoloăisko karšu izveidi; 
• Iemācīties restorāna ēdienkartes izveidi 
• Iemācīties izvēlēties pareizos traukus  
 

3. Saturs 

3.1. Priekšmeta apraksts 
 
1. Ēdienu Gatavošanas tehnoloă i jas pamati  

Studenti apgūs pārtikas produktu grupas, to apstrādāšanas principus. Iemācies kā veikt 
pasūtījumus un pareizi to uzglabāt. Būs plašāks ieskats receptūrās, to izveide un 
pielietojums darba procesā . 
 

2. Ēdienu pagatavošanas tehnoloă i ja 
Studenti iemācīsies izveidot un strādāt ar tehnoloăiskajām shēmām. Izpratīs to pielietoju 
nepieciešamību uzĦēmumā. pārzinās pamatprincipus, kas nepieciešami, lai sagatavotu 
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darbam tirdzniecības zāli un palīgtelpas. Izpratīs galda veĜas, trauku un galda piederumu 
nozīmi, pielietojumu un atšėirības. Pratīs uzklāt dažādus galda klājumu veidus, vadoties pēc 
uzĦēmumu specifikas. Izpratīs galda klāšanas secību un standartus. Pārzinās pamatprincipus 
galda noformējumu veidošanā. 
 
3. Ēdienu gatavošana un noformēšana 
 Studenti izprot dažādu veidu ēdienu grupu un ēdienu pagatavošanu un specifiku. Gatavo 
ēdienus praktiski un noformē, strādājot pēc tehnoloăisko karšu shēmām. 

 
4. Banketu ēdienu pagatavošana un pasniegšana 
Studenti apgūs banketu ēdienu specifiku, to sagatavošanu un arī to pasniegšanu.  
 
5. Konditorijas izstrādājumu pagatavošanas pamatprincipu apguve 
Studenti apgūs konditorijas izstrādājumu pagatavošanu, to specifiskās īpašības, uzglabājot. 
Konditorijas izstrādājumu pasniegšana. 
 
 
6. Ražošanas iekārtu apgūšana  
Studenti apgūs specifiskās virtuves iekārtas, to darbošanās principus. Apgūs darba drošību, 
strādājot ar iekārtām. 
  
7. Paškontroles pamatprincipu ievērošana ražošanas vietā un ražošanas procesa 
Viens no svarīgākajiem punktiem, ko studenti apgūs higiēnas normas sabiedriskās ēdināšanas 
uzĦēmumā. 
 
8. Darba organizācija. 
Studenti iemācīsies plānot savu un savu darbinieku darba diena, lai būtu augsta 
produktivitāte. Apgūs ēdienkartes izveidošanas pamatprincipus. Sastādīs savas ēdienkartes. 
 
3.2. Organizācija un struktūra 
 

Stundu skaits Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Ēdienu gatavošanas tehnoloăiskie pamati 
1.1. Uztura piramīda 
1.2. Minerālvielas un vitamīni pārtikas produktos un 
nozīme mūsu organismā 
1.3. Produktu pirmapstrāde 
1.4. Produktu termiskā apstrāde 
1.5. Produktu uzglabāšanas temperatūras 
1.6. Garšvielas un to pielietojums 

40 20 20 

2. Ēdienu gatavošanas tehnoloăija 
2.1. Receptūra un tehnoloăiskās kartes 
2.1.1. Tabulas izveide 
2.1.2. Bruto, neto 
2.1.3. Normu un atkrituma daudzumu aprēėins 
2.2. Tehnoloăiskais apraksts jeb shēmas izveide 
2.3.  Ēdienu pasniegšanas temperatūras 

50 25 25 

3. Ēdienu gatavošana un noformēšana 
3.1. Auksto uzkodu un salātu pagatavošana 
3.2. Karsto uzkodu pagatvošana un noformēšana 

80 40 40 
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3.3. Zivju ēdienu pagatavošana un noformēšana 
3.4. GaĜas ēdienu pagatavošana un noformēšana 
3.5. Deseru pagatavošana un noformēšana 
4. Banketu ēdienu pagatavošana 
4.1. Ruletes 
4.2. Rostbifi 
4.3. Pastētes 
4.4. Medījumi 

20 10 10 

5. Konditorejas izstrādājumu pagatavošanas 
pamatprincipi  
5.1. Mīklas 
5.2. Krēmi 
5.3. Biskvīti  

20 10 10 

6. Ražošanas iekārtu apgūšana 
6.1. Virtuves iekārtas un aprīkojums 
6.2. Iekārtu tīrīšanas līdzekĜi un veidi 
6.3. Sanitāro normu ievērošana ražošanas vietās 
6.4. Personāla higiēna 
6.6. Ăenerālā tīrīšana ražošanas telpās 
6.7. Veselībai kaitīgās vielas bojātos produktos 

50 25 25 

7. Paškontroles pamatprincipi ēdināšanas uzĦēmumos 
7.1. Produktu un izejvielu apraksts 
7.2. Darbinieku pienākumu apraksts 
7.3. Procesu apraksts 
7.4. Tehnoloăisko procesu plūsmu diagrammas 
7.5. Potenciālo risku definīcijas 
7.6. Kritisko kontroles punktu noteikšana 
7.7. Deratizācija 
7.8. Korektīvās darbības 

40 20 20 

8. Darba organizācija uzĦēmumā 
8.1. Darbinieku hierarhija 
8.2. Ēdienkartes izveide 
8.3. Banketu ēdienkartes izveide 
8.4. Trauku izvēle  

20 10 10 

KOPĀ 320 160 160 
 

•  
•  
•  
• 3.3. Laika grafiks 

•  
Studiju priekšmets ‘’Ēdienu gatavošanas tehnoloăijas’’ paredzēts 1.semestrī 40 
kontaktlekciju un 40 patstāvīgā darba stundu apjomā un 3. semestrī 40. kontaktlekciju un 
40 patstāvīgā darba stundu apjomā. 

•  
• 3.4. Patstāvīgo studiju organizācija 
•  
•  

 Temats Patstāvīgā darba veids 

1.Ēdienu gatavošanas tehnoloă i jas • Darbs ar produktiem, to 
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pamati   sagatavošana, apstrāde. Secinājumi, 
praktiskais darbs par produktu grupām. 
Garšvielu izpēte ,to praktiskais 
pielietojums, pētījums saskaĦā ar produktu 
grupām, svaigi produkti, pusfabrikāti. 
Receptūru izveide. Praktiskais darbs. Tests 

2.Ēdienu pagatavošanas tehnoloăija 
 

 

  D Receptūru un 
tehnoloăisko karšu apgūšana. Kartes 
sastādīšana ar bruto un neto svaru. 
Sagatavotās produkcijas prezentācijai ar 
kalkulāciju kartēm. Ēdienu noformēšana, 
tā analīze. Ēdiena un vīnu saderība, 
pielietojums praksē, situācijas izpēte. 
Praktiskais darbs, kontroldarbs. 

3. Ēdienu gatavošana un noformēšana  
 

 D Darbs ar dažādām ēdienu 
grupām, pagatavošanas specifika. 
Teorētisko zināšana pielietošana 
praktiskajos darbos. Mācīties strādāt pēc 
tehnoloăisko karšu normām. 

3.Banketu ēdienu pagatavošana un 
pasniegšana 
 

• Banketu ēdienu kartes 
izveide, porciju veidošana, pasniegšanas 
principu ievērošana. Kalkulāciju karšu 
izveide. 

4.Konditorijas izstr ādājumu 
pagatavošanas pamatprincipu apguve 

 

• Konditorijas izstrādājumu 
kalkulāciju karšu pagatavošana, produktu 
apstrāde, darbs ar šokolādi. 
Dokumentācijas kārtošana. Konditorijas 
izstrādājumu prezentācija 

5.Ražošanas iekārtu tehnoloă i ju 
apgūšana 

Iepazīšanās ar ražošanas iekārtam 
restorānos. Iekārtu salīdzināšana. Virtuves 
projekta izveide, pamatojums. Monitoringa 
pamatprincipu izveide. Tests. 

6.Paškontroles pamatprincipu ievērošana 
ražošanas vietā un ražošanas procesa 
 
 

 

Paškontroles sistēmas izveide iedomātā 
restorānā, viesnīcā. Kritisko punktu 
analīze. Tehnoloăisko karšu, shēmu 
izveide 

7.Darba organizācija  Darba organizācijas plānošana, laika 
menedžments. Ēdienkaršu izveide, to 
pamatojums, vīna pieskaĦošana. 

•  
3.5. Pedagoăiskā pieeja 
 
Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē 
Teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē. 
Praktiskās nodarbības restorānā 
•  

4. Literat ūra  

10. Ēdienu gatavošanas tehnoloăijas. 2006. Elza GavriĜenko. 
11. Viesu apkalpošana, Vaira Vanaga. 2006. 
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12. Galda klāšanas pamatprincipi, Vaira Vanaga 2006 
13. Galda klāšanas pamatprincipi, Vaira Vanaga. 2002. 
14. Izdomas bagāti galda rotājumi. Ute Bāreisa.  
15. Маркетинг, гостеприимство, туризм. Авторский колектив. 2002. 
16. Въедение в гостеприимство. Джон Валкер. 2001. 
17. Pasaules tautu kulinārija, Marianne Kaltenbaha. 2003. 
18. Маркетинг, гостеприимство, туризм. Авторский колектив. 2002. 

5. Citi  materi ā l i  

• Uzskates līdzekĜi – trauki, salvetes, galdauti, glāzes, virtuves iekārtas, produkti, 
virtuves inventārs utt. 

6. Studentu novērt ēšana 

• Kontroldarbi – 10%  
• Patstāvīgo darbu izpilde – 40% 
• Eksāmens – 50% 
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mācību priekšmeta programma 

 
1. Nosaukums: LATVIJAS UN PASAULES TŪRISMA PIEDĀVĀJUMS (3KP) 
 
2. Mērėi un uzdevumi 
 
2.1.Mērėi 
 
Veicināt studentos izpratni par tūrisma resursiem un to izmantošanu dažādos pasaules 
reăionos un Latvijā un iepazīstināt ar tūrisma produktu atšėirībām un veidošanas principiem.  
 
 
2.2.Uzdevumi 
 
Kurss sniedz zināšanas tūrisma produkta veidošanā. Studenti tiks iepazīstināti ar konkrētiem 
Latvijas tūrisma produktu piemēriem un tiks veikta to analīze. Iepazīstināt ar pasaules 
tūrisma reăioniem un ceĜojumu ăeogrāfiju. Īpaši pievēršot uzmanību dabiskām un cilvēku 
veidotām tūrisma piesaistēm, kultūrai, valūtai, nacionāliem ēdieniem un dzērieniem, 
viesmīlības infrastruktūrai un nepieciešamajiem ceĜojumu dokumentiem. Teorētiskās 
zināšanas studenti varēs praktiski pielietot un nostiprināt grupu darba, semināru un studiju 
ekskursiju laikā. 
 
3.Saturs: 
 
3.1.Priekšmeta apraksts 
 
1.Ievads kursā. Pasaules tūrisma resursi to iedalījums un nozīme. 
Pasaules tūrisma resursu veidi un to iedalījums, izmantošanas evolūcija un tendences. Veiksmīgi 
tūrisma reăioni un to izveidošanas nosacījumi. 

 
2.Klimatiskie resursi 
Klimats, klimata zonas un to ietekme uz tūrismu. Klimata raksturojums. Latvijas klimatiskie 
resursi un to izmantošana.  
 
3.Piekrastes un jūras resursi 
Piekrastes tūrisma attīstības vēsture un tendences. PludmaĜu veidi. Zilie karogi. Paisums, 
bēgums. Jūras piesārĦojums. Piejūras tūrisma plānošanas principi. Piejūras kūrortu evolūcija. 
Piekrastes un pludmales infrastruktūra.   
  
4.Ainavas un savvaĜas resursi 
Ainavu elementi un ainaviskās vērtības. Klimatiskās zonas un veăetācija. Brīvdabas ainavu 
aizsardzība. Tūrisma attīstība aizsargājamās teritorijās. Dabas un lauku tūrisms. Tūrisma 
ietekme uz lauku reăioniem. Nacionālo parku tūrisma politika.  
 
5.Vēsturiskie un kultūras resursi (materiālie un nemateriālie) 
Vēsturisko un kultūras resursu nozīme tūrismā un to klasifikācija. Antīkie pieminekĜi un 
vēsturiskās celtnes, parki un dārzi kā kultūras liecinieki, arheoloăisko izrakumu vietas, 
industriālais mantojums, muzeji un mākslas centri. Kā vēsturiskie un kultūras resursi tiek 
saglabāti un kāda ir to mijiedarbība ar masu tūrismu. Pasaules vēsturisko periodu liecības, kā 
motivācija ceĜojumiem. Kultūras resursu izglītojošā, informatīvā un izklaidējošā loma. 
Kultūras resursu attīstību ietekmējošie faktori. Rietumu – austrumu kultūras. Eiropas kultūras 
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galvaspilsētu kustība. 
 
6.Apmeklētāju piesaistes objekti un apmeklētāju vadīšana 
Izprast iespēju klāstu, ko nodrošina dažādi tūrisma atrakciju veidi (mākslīgi veidoti vai 
dabiskas atrakcijas) un to izmantošana lineārajā vai mezglveida ceĜojumu organizēšanā. 
Apzināties jaunu atrakciju nozīmi tūrisma attīstībā. Tematiskie parki, iepirkšanās centri, 
izklaides un konferenču centri, masu pasākumi, azartspēles, kā kultūras tūrisma sastāvdaĜas.     
  
7.Ăeogrāfisko resursu izmantošana 
Ăeogrāfisko resursu izmantošana tūrismā, un šī procesa ekonomiskie, sociālie un ekoloăiskie 
aspekti. Resursu ilgtspējīgas izmantošanas princips. Vides kapacitāte un rezistence. 
 
8.Latvijas tūrisma ăeogrāfija. Latvijas t ūrisma reăioni 
Latvijas četru novadu (reăionu) sociāli ekonomiskais raksturojums. Latvijas tūrisma reăioni 
un to attīstības tendences.  
 
9.Latvijas tūrisma resursi un to izmantošanas iespējas 
Latvijas tūrisma resursi, to raksturojums (nozīmīgums (vērtība), pieejamība, izmantošanas 
pakāpe, nākotnes perspektīva) un izmantošanas iespējas tūrisma attīstībā.   
 
10.Pasaules tūrisma reăioni. Eiropa. Dienvideiropa  
Ieskats pasaules tūrisma reăionos un to attīstības tendencēs. Eiropa, kā ceĜojumu galamērėis. 
CeĜošanu ietekmējošie fizikālie, politiski- ekonomiskie un kultūras faktori reăionos. 
Dienvideiropas tūrisma resursi – Balkānu reăions, Turcija, Kipra, Malta. Atšėirīgais un 
vienojošais.  
 
11.Centrāleiropa un Austrumeiropa un NVS. Baltijas jūras reăions   
Benelux valstu, Vācijas, Austrijas un Šveices ainavu daudzveidība un dažādu tūrisma veidu 
ăenēze. Valoda, kā reăionus vienojošs elements. Tūrisma attīstības tendences. ES finanšu 
instrumenti tūrisma attīstības veicinātāji. Polijas, Čehijas, Slovākijas, Ungārijas, Rumānijas, 
Bulgārijas un Neatkarīgo Valstu Savienības tūrisma resursu un tūrisma veidu un tūrisma 
produktu grupu analīze. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tūrisma resursu salīdzinoša analīze. 
KaimiĦvalstis, kā nozīmīgākais ienākošā tūrisma ăenerētājs.   
 
12.Rietumeiropa. Skandināvija 
Francijas ziemeĜrietumu zemienes. Kanāls un Atlantijas okeāna piekraste. Francijas 
Augstkalne. Vidusjūras piekraste. Vietējais un ārzemju tūrisms, Francijas tūrisma piesaistes 
un resursi. Itālijas, Spānijas un Portugāles tūrisma piedāvājums un tūrisma analīze. Tūrisma 
telpiska attīstība Apvienotajā Karalistē un Īrijā vēsturiskā skatījumā. Skandināvija , kā 
tūristus ăenerējošs reăions, klimatiskie un fizikālie resursi. ZiemeĜeiropas valstu unikālie 
tūrisma produkti. 
 
13.Āfrika un Tuvie austrumi 
Tūrisms Vidusjūras piekrastē. Rietumu un Austrumu Āfrika. Dienvidāfrikas valstis. 
 
14.Amerika 
Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda. Meksika un Karību salas. Centrāla un 
Dienvidamerika. 
 
15.Āzija un Klusā okeāna reăions. Austrālija 
Austrālijas tūrisma īpatnības un Jaunzēlandes tūrisma reăions. Klusa okeāna salas un valstis 
– Havaju salas, Mikronēzia, Polinēzija, Melanēzija.  
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16.Austrumāzija, Dienvidaustrumu Āzija, Dienvidāzija,  
Reăiona kulturvēsturiskais un turisma resursu raksturojums. Viesmīlība, kā reăionu 
raksturojošā tūrisma paklpojumu dominante. Japāna, Kīna (Honkonga, Makao, Taivāna), 
Koreja; Singapūra, Indonēzija, Malaizija, Taizeme; Laosa, Vjetnama, Kambodža; Filipīnas. 
Azijas reăions, ka tūristus ăenerejošais reăions nakotnē.  
 
17.Tūrisma produkti, to īpatnības, veidošanas principi 
Izprast tūrisma produkta  atšėirību no citiem produktiem. Iemācīties veidot veiksmīgus 
tūrisma produktus, kas ir inovatīvi ar augstu pievienoto vērtību. Produkta dzīves cikls. 
Tūrisma maršruti, kā tūrisma vietas piesaiste, to veidošanas principi. 
  
18.Tūrisma palīgpakalpojumi 
Gidu, pavadoĦu, animatoru pakalpojumi. Apdrošināšana. Finansu pakalpojumi. 
 
3.2.Organizācija un struktūra 
 

Stundu skaits Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Ievads kursā.  
1.1. Pasaules tūrisma resursi to iedalījums un nozīme. 

8 4 4 

2. Klimatiskie resursi 
 

4 2 2 

3. Piekrastes un jūras resursi. 4 2 2 

4. Ainavas un savvaĜas resursi. 4 2 2 
5.  Vēsturiskie un kultūras resursi (materiālie un 
nemateriālie).    

4 2 2 

6. Apmeklētāju piesaistes objekti un apmeklētāju 
vadīšana. 

8 4 4 

7. Ăeogrāfisko resursu izmantošana. 4 2 2 
8.  Latvijas tūrisma ăeogrāfija. 8 4 4 
1. Latvijas tūrisma resursi un to izmantošanas iespējas 

 
8 4 4 

10. Pasaules tūrisma reăioni. Eiropa. Dienvideiropa 8 4 4 
11. Centrāleiropa un Austrumeiropa 8 4 4 
12.  Rietumeiropa. Skandināvija 5 3 2 
13.  Āfrika un Tuvie austrumi 5 3 2 
14.  Amerika 5 3 2 
15.   Āzija un Klusā okeāna reăions. Austrālija 5 3 2 
16.  Austrumāzija, Tālie austrumi, Dienvidāzija 5 3 2 
17. Tūrisma produkti, to īpatnības, veidošanas 
principi. 

24 10 14 

18.  Tūrisma palīgpakalpojumi 3 1 2 
KOPĀ 120 60 60 

 
• 3.3. Laika grafiks 

•  
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• Studiju priekšmets ‘’Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums ’’ paredzēta 3. 
semestrī, 60 klātienes stundu un 60  patstāvīgā darba stundu apjomā. 

•  
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• 3.4. Patstāvīgo studiju organizācija 
•   

Testi, grupu darbs, uzdevumi, prāta vētra, prezentācija, mācību ekskursija uz Ėemeriem un 
SIC sociālās un medicīniskās rehabilitācijas centru. 
 
Temats Patstāvīgā darba veids 
Ievads kursā. Pasaules tūrisma resursi 
to iedalījums un nozīme. 

Darbs ar interneta resursiem 

Klimatiskie resursi  Izveidot kolāžu konkrētai tūrisma vietai Ħemot 
vēra resursu specifiku 

Piekrastes un jūras resursi Izveidot kolāžu konkrētai tūrisma vietai Ħemot 
vēra resursu specifiku 

Ainavas un savvaĜas resursi Izveidot kolāžu konkrētai tūrisma vietai Ħemot 
vēra resursu specifiku  

Vēsturiskie un kultūras resursi 
(materiālie un nemateriālie). 

Primāro un sekundāro informācijas avotu 
izmantošana aprakstot vēsturiskos vai kultūras 
resursus.  

Apmeklētāju piesaistes objekti un 
apmeklētāju vadīšana 

Apmeklēt un iepazīties ar kādu savai 
dzīvesvietai tuvāko tūrisma piesaistes objektu, 
vietu un to raksturot. 

Ăeogrāfisko resursu izmantošana Izrakstīt vai apkopot ziĦas no masu medijiem 
par ăeogrāfisko resursu izmantošanu no socialā 
viedokĜa, no ekonomiska viedokĜa un 
ekoloăiskā viedokĜa.  

Latvijas tūrisma ăeogrāfija. Jūrmala. Sagatvot referātu par Jūrmalas tūrisma maršruta 
izveidi (velo, kājāmgājējiem, laivu, u.t.l.) 
aprakstot resursus, objektu vēsturi un maršruta 
tehnoloăisko karti.  

Latvijas tūrisma resursi un to 
izmantošanas iespējas 

Izpetīt kadu no Latvijas turisma resursiem un 
uzrakstīt eseju par tā izmantošanas iespējām. 

Pasaules tūrisma reăioni. Eiropa. 
Dienvideiropa 

Orientēties kartē un kontūrkartē atzīmēt uzdotās 
tūrisma vietas. Tās raksturot. Prezentācija. 

Centrāleiropa un Austrumeiropa Orientēties kartē un kontūrkartē atzīmēt uzdotās 
tūrisma vietas. Tās raksturot. Prezentācija. 

Rietumeiropa. Skandināvija  Orientēties kartē un kontūrkartē atzīmēt uzdotās 
tūrisma vietas. Tās raksturot. Prezentācija. 

Āfrika un Tuvie austrumi Orientāties kartē un kontūrkartē atzīmēt uzdotās 
tūrisma vietas. Tās raksturot. Prezentācija. 

Amerika Orientāties kartē un kontūrkartē atzīmēt uzdotās 
tūrisma vietas. Tās raksturot. Prezentācija. 

Āzija un Klusā okeāna reăions. 
Austrālija 

Orientēties kartē un kontūrkartē atzīmēt uzdotās 
tūrisma vietas. Tās raksturot. Prezentācija. 

Austrumāzija, Tālie austrumi, 
Dienvidāzija 

Orientēties kartē un kontūrkartē atzīmēt uzdotās 
tūrisma vietas. Tās raksturot. Prezentācija. 

Tūrisma produkti, to īpatnības, 
veidošanas principi. 

 Veikt kāda Latvijas tūrisma produkta analīzi un 
to prezentēt. 

 
3.5.Pedagoăiskā pieeja 
- Teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē 
- Pasniedzējam ir padomdevēja loma teorijas apguvē 
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4. Literatūra:  
 

1. Holovejs K.Dž., Tūrisma bizness.-Rīga :Firma „Jānis Roze”, 1999.-367.lpp 

2. Pētersons R., Plinta E.,AngĜu-latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca.-Rīga: 

Apgāds „Daugava”, 2002.-300.lpp 

3. Vanags K., Atceries Latviju Nr.1,5,9 –Vidzeme; Nr.2,6-Latgale; Nr.3,7,10 –Zemgale; 

Nr.4,8,11 Kurzeme: -Rīga: PētergaiĜa bibliotēka, 87.lpp 

4. Cooper Ch., Boniface B.G., Worldwide destinations: The Geography of Travel and 

Tourism, 4th edition, Elsevier, 2005 

5. Fletcher J., Gilbert D., Fyall A., Wanhill S., Tourism –rinciples and Practice, 3ed 

edition, 2004 

2. 6.Godfrey K., Clark J., The tourism development handbook.-Berwick upon 

Tweed:Martins the Printers Ltd, 2000.-232 p. 

6. Gunn A.Clare and Turgut Var.-, Tourism planning:basics concepts cases, 4th edition.-

USA:Taylor & Francis Books Inc, 2002.-442 p. 

7. Hall M.C., Page S., Geography of  Tourism and recreation, Routledge, 2005,- 408 p.  

8. Youell R.,  Tourism an introduction .-Singapore:Person Education Limited, 1998.-  
 
Citi avoti: 
• www.eiropa.lv 
• www.jurmalainfo.lv 
• www.latviatourism.lv 
• www.standbynews.com 
• www.forbes.com 
• www.shermanstravel.com 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_geography 

 
5. Citi materiāli 

• Mācību materiāli. 
• Periodiskie izdevumi. 

 
6. Studentu novērt ēšana 

• Kontroldarbi – 10%  
• Patstāvīgo darbu izpilde – 30% 
• Eksāmens  – 60% 
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Tūrisma biznesa pamati
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Viesmīlības pamati
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mācību priekšmeta programma 

 

1. Nosaukums: VIESU UZĥEMŠANAS DIENESTA DARB ĪBAS 
ORGANIZ ĀCIJA (4KP) 

2. Mēr ė i  un uzdevumi 

2.1. Mērėi. 
Sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmes par viesnīcu uzĦemšanas 
dienesta darbības pamatprincipiem. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina 
profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos 
apstākĜos. 

2.2. Uzdevumi. 
• Iepazīties ar viesa cikla darbībām un apgūt to pielietošanu praksē, apgūt 
rezervēšanas specifiku, viesu uzĦemšanas darba plānošanu un attīstīšanu, uzĦemšanas 
dienesta sadarbību ar pārējiem viesnīcas dienestiem, analizēt konkrētas situācijas, kādās 
varētu nonākt viesu uzĦemšanas dienesta darbinieki darba procesā un mācēt pieĦemt 
optimālus lēmumus. 

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts. 
 
Viesu uzĦemšanas dienestu loma viesu uzĦemšanas procesā. 
1. Iepazīties ar viesu uzĦemšanas dienestu lomu viesnīcu pakalpojumu sniegšanas procesā. 
Izprast viesu uzĦemšanas dienestu nozīmi kvalitatīva viesnīcas pakalpojuma sniegšanā. 
Veidot izpratni par viesu uzĦemšanas dienestu uzbūvi, organizatorisko struktūru. Iepazīties ar 
viesu uzĦemšanas dienesta funkcijām un pienākumiem viesu uzĦemšanas procesā.  
 
2. Viesnīcas produkts un viesis. 
 Izprast viesnīcas produktu un tā veidus. Iepazīties ar viesu tipiem un viĦu vēlmēm. 
 
3. Viesu cikli un ar to saistītās darbības.  
Sniegt zināšanas par viesnīcas viesa ciklu. Iepazīties ar uzĦemšanas dienesta darbinieku 
pienākumiem un funkcijām katrā viesu cikla posmā. 
 
4. Rezervēšanas procedūras un sistēmas, izmantojamās biroja tehnikas pielietošana. 
Apgūt rezervēšanas procesa pamatdarbības, veidus, nozīmi un apgūt ar šiem procesiem 
saistīto dokumentāciju. Veidot izpratni par galvenajām rezervēšanas darbībām un 
pielietojamām rezervēšanas sistēmām. Veidot izpratni par rezervēšanas sistēmu datu analīzi 
un to pielietojumu. Apgūt uzĦemšanas dienestā izmantojamās biroja tehnikas pielietošanu. 
Izprast jauno tehnoloăiju pielietošanas nepieciešamību, lomu uzĦēmuma attīstībā un apgūt 
prasmes to pielietošanai. 
 
5. Viesu uzĦemšana viesnīcā un viesu reăistrēšanas procedūras. 
Apgūt sagatavošanās un viesu uzĦemšanas viesnīcā procesu. Iepazīties ar viesu uzĦemšanas 
dienesta galvenajiem pienākumiem un izprast darbinieka lomu uzĦēmuma laba iespaida 
radīšanai un kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai viesa uzĦemšanas viesnīcā posmā. Apgūt 
galvenās viesa reăistrācijas pamatpakāpes un to procesu. Rast izpratni par viesu datu 
pārskatiem, apgūt to veidošanu un analīzi. 
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6. Darbības, kas saistītas ar viesu uzturēšanos viesnīcā. 
Iepazīties ar viesu uzĦemšanas dienesta svarīgo lomu sadarbībā ar citiem viesnīcas 
dienestiem veiksmīga pakalpojuma pārdošanai viesiem viesu uzturēšanās viesnīcā ciklā 
posmā. Apgūt zināšanas par pakalpojumu sniegšanas procesiem un to uzskaites, norēėinu  
veidiem. 
 
7. Norēėināšanās un viesu izrakstīšanas procedūras. 
Izprast darbinieka lomu izrakstīšanās cikla posmā uzĦēmuma laba iespaida radīšanai un 
kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai viesim. Apgūt viesa izrakstīšanās pamatprocedūras un 
darbinieka darbības katrā tās posmā. Iegūt zināšanas par dažādiem norēėina veidiem un iegūt 
prasmes to veikšanai. 
 
8. Viesu uzĦemšanas dienesta sadarbība ar pārējiem viesnīcas dienestiem. 
Rast izpratni par dienestu sadarbības nozīmi viesnīcas pakalpojumu pārdošanas procesā. 
Iepazīties ar galvenajām dienestu sadarbības formām, informācijas apmaiĦas procesiem.  
 
 
3.2. Organizācijas struktūra. 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Viesu uzĦemšanas dienestu loma viesu uzĦemšanas 
procesā.  
1.1. Viesu uzĦemšanas dienesta loma. 
1.2. Viesu uzĦemšanas dienesta uzbūve un organizatoriskā 
struktūra. 
1.3. UzĦemšanas dienesta funkcijas un pienākumi viesu 
uzĦemšanas procesā.  

20 8 12 

2. Viesnīcas produkts un viesis. 
2.1. Viesnīcas produkti un tā veidi. 
2.2. Viesu tipi. 
2.3. Viesu vēlmes. 

18 8 10 

3. Viesu cikli un ar tiem saistītās darbības. 
3.1. Pirmsierašanās.  
3.2 .Ierašanās. 
3.3. Uzturēšanās. 
3.4. Izbraukšana. 

12 6 6 

4. Rezervēšanas procedūras un sistēmas, izmantojamās 
biroja tehnikas pielietošana. 
4.1. Rezervēšanas procedūras, process un veidi. 
4.2. Rezervēšanas aktivitātes un saistītā dokumentācija. 
4.3. Rezervēšanas sistēmas, pielietojums. 
4.4. Rezervēšanas sistēmu datu analīze un izmantošana. 
 

32 18 14 

 5. Viesu uzĦemšana viesnīcā un viesu reăistrēšanas 
procedūras. 
51. Sagatavošanās process viesu uzĦemšanai.  
5.2. Viesu uzĦemšanas process un uzĦemšanas dienesta 
darbinieku loma uzĦēmuma laba tēla veidošanā. 
5.3. Viesu reăistrācijas pamatpakāpes un process. 

29 5 24 
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5.4. Viesu datu veidošana un analīze. 
6. Darbības, kas saistītas ar viesu uzturēšanos viesnīcā. 
6.1. Viesnīcas papildus pakalpojumi. 
6.2.Papildus pakalpojumu pārdošana. 
6.3. Viesnīcas viesu izmantoto pakalpojumu uzskaite. 

9 3 6 

7. Norēėināšanās un viesu izrakstīšanas procedūras. 
7.1 Viesu uzĦemšanas dienesta norēėinu cikls. 
7.2 Veicamie darbi izrakstīšanās un norēėināšanās gaitā. 
Izrakstīšanās pamatprocedūras. 
7.3. Rēėinu apmaksas veidi un to apgūšana. 

17 3 14 

8. Viesu uzĦemšanas dienesta sadarbība ar pārējiem 
viesnīcas dienestiem. 
8.1.Informācijas plūsma, nodošanas un apmaiĦas veidi. 
8.2. Pakalpojumu pārzināšana un aktualizēšana. 
8.3.Komandas darba loma dienestu sadarbības veicināšanā 
un pakalpojumu pārdošanā. 

11 3 8 

KOPĀ 
160 80 80 

• 3.3. Laika grafiks. 

• Nepilna laika klātienes studijās studiju priekšmets ‘’Viesu uzĦemšanas dienesta darba 
organizācija’’ paredzēts 1 semestrī, 8 kontaktlekciju un 32 pastāvīgo darbu apjomā un 2. 
semestrī 24 kontaktlekciju un 96 pastāvīgo darbu apjomā.  

•  
• 3.4. Patstāvīgo studiju organizācija.  
• Grupu darbs, individuālu uzdevumu izstrāde, lomu spēles, situāciju un 
dokumentu analīze, prezentācija, mācību ekskursija. 

•  

Temats Patstāvīgā darba veids 

 Viesu uzĦemšanas dienestu 

loma viesu uzĦemšanas 

procesā.  

 
 

Ekskursija uz viesnīcām Jūrmalā. Uzrakstīt eseju par tēmu 
„Labākais uzĦemšanas dienesta darbinieks” 
Veikt divu atšėirīgu viesnīcu struktūru analīzi un veidot 
tabulu sagrupējot dienestus ienākumu nesošos un 
ienākumus nenesošos.  

Viesnīcas produkts un viesis. 
 
 

Izpētes darbs grupās: apkopot vismaz 20 Latvijas dažādu 
kategoriju viesnīcu piedāvāto istabu veidus, salīdzināt, 
analizēt un izskaidrot to apzīmējumus. Prezentēt. 
 

Viesu cikli un ar tiem saistītās 
darbības. 
 

Veidot pēc izvēles viena no viesa cikla apraktu uzsverot 
galvenās darbības. 

Rezervēšanas procedūras un 
sistēmas, izmantojamās biroja 
tehnikas pielietošana. 

Veikt rezervācijas imitāciju pēc izvēlētas formas nosūtot to 
kādam no grupas studentiem. Veikt rezervācijas procesu 
saĦemtai rezervācijai noformējot dokumentu paketi .   
Darbs grupās: Veidot vismaz trīs viesnīcas rezervēšanas  
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datorsistēmu salīdzinājumu, analizēt to izmantošanas 
priekšrocības un trūkumus izmantojot lielā un mazā 
viesnīcā. Prezentēt. Darbs izstrādājams semestra laikā. 
 

Viesu uzĦemšana viesnīcā un 
viesu reăistrēšanas 
procedūras. 
 

Izstrādāt viesa lomu ierodoties viesnīcā definējot, ceĜojuma 
mērėi, laiku, vēlmes un vajadzības.  
Sagatavot viesu reăistrēšanai viesnīcā nepieciešamos 
dokumentus un materiālu imitācijas. 
Lomu spēle: „Viesu ierašanās viesnīcā un reăistrēšana”. 
Izmantot patstāvīgi sagatavotos materiālus un lomu 
aprakstus. 
Izveidot vienu no viesu datu atskaites formām. Analizēt 
grupas kolēăa izveidotu atskaiti. 

Darbības, kas saistītas ar viesu 
uzturēšanos viesnīcā. 

Izstrādāt iedomātas viesnīcas papildus pakalpojumu klāstu 
un izveidot to piedāvāšanas mehānismu viesim, kurš 
izmanto pamatpakalpojumus saistībā ar apmešanās viesnīcā 
mērėi. 

Norēėināšanās un viesu 
izrakstīšanas procedūras. 

Sagatavot viesa rēėinu par vismaz trim izmantotiem 
viesnīcas pakalpojumiem ar vienu no maksājuma veidiem. 
Uzskaitīt rēėina sagatavošanas un maksājuma veikšanas 
kritiskos punktus. 

Viesu uzĦemšanas dienesta 
sadarbība ar pārējiem 
viesnīcas dienestiem. 

Sagatavot dokumentu paketi informācijas nodošanai 
attiecīgajiem dienestiem par pasūtītu pakalpojumu 
kompleksu pēc izvēles. 

• 3.5. Pedagoăiskā pieeja 

1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē. 
2. Teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē. 
3. Mācību ekskursijas organizēšana uz viesmīlības uzĦēmumu. 
4. Praktiskās attiecības. 
 

3.6. Studentu novērt ēšana 

• Kontroldarbi – 10%  
• Patstāvīgo darbu izpilde – 40% 
• Eksāmens – 50% 
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4. PIELIKUMS 

Par pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas apgūšanu 

izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugi  
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PARAUGS 

Ar valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas 
<00>. gada <00>. mēneša nosaukums (ăenitīvā)> lēmumu 

Nr.<000> 
 
 

< diploma ieguvēja vārds un uzvārds> 
personas kods 000000-00000 

 
ieguv<-is/-usi> 

 

viesnīcu servisa organizatora 
kvalifikāciju 

iegūtā kvalifikācija atbilst 
ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

  
  
  

 
 

  
  

Direktore <paraksts, atšifrējums> 
Z.V. 
 

 

 Valsts kvalifikācijas  
komisijas priekšsēdētājs 

<paraksts, atšifrējums> 

   
   
   
   

Jūrmalā  
20<00>.gada <00>.<mēneša nosaukums (lokatīvā)> 
Reăistrācijas Nr.<0000>  
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Diploma pielikums atbilst Eiropas komisijas, Eiropas Padomes un  Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu 
informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku 
un profesionālu atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, 
kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda 
iemeslu. 

  

Diploma pielikums 
 

Diploma sērija <XX><X> Nr. <0000> 

 
 
1. ZiĦas par kvalifikācijas ieguvēju:  
1.1. uzvārds (i) XXXX 
1.2. vārds (i) XXXX 
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads) dd.mm.gggg. 
1.4. studenta identifikācijas numurs vai personas kods 000000-00000 

 
2. ZiĦas par kvalifikāciju:  
2.1. kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā) Viesnīcu servisa organizators 
2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai Viesnīcu servisa vadība 
2.3. kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums 
(latviešu valodā) un statuss 

Sociālās integrācijas valsts 
aăentūra  

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums (latviešu 
valodā) un statuss (ja tas atšėiras no šī pielikuma 2.3. 
apakšpunktā minētā nosaukuma un statusa) 

skat. punktu 2.3. 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas) latviešu 
 
3. ZiĦas par kvalifikācijas līmeni:  
3.1. kvalifikācijas līmenis pirmā līmeĦa profesionālā 

augstākā izglītība, kas atbilst 
ceturtajam profesionālās 
kvalifikācijas līmenim saskaĦā ar 
Profesionālās izglītības likuma 
1.,4.,5. pantiem 

3.2. oficiālais programmas ilgums  
(gados un kredītpunktos),  
programmas apguves sākuma un beigu datums 

2 gadi; 80 kredītpunkti  
(1 kredītpunkts = 1 studiju nedēĜa 
jeb 40 studiju darba stundas); 
<00.00.20<00>. -< 00.00.20<00>. 

3.3. uzĦemšanas prasības vidējā izglītība 
 
4. ZiĦas par studiju saturu un rezultātiem:  
4.1. studiju veids pilna laika klātiene 
4.2. programmas prasības  
(programmas mērėi un plānotie studiju rezultāti) 

Vispārizglītojošie  mācību kursi 
20 kredītpunktu apjomā, nozares 
specializējošie kursi 36 
kredītpunktu apjomā; prakse 16 
kredītpunkti, programmu noslēdz 
kvalifikācijas darba izstrāde un 
aizstāvēšana 8 kredītpunktu 
apjomā 
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4.3. programmas sastāvdaĜas (studiju kursi, moduĜi) un personas iegūtais 
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti 
 
Kursi 

 
Kredītpunkti 

 
Atzīme 

Lietvedība 1  
Darba un sociālās tiesības 2  
Saskarsmes psiholoăija 3  
Personāla vadība 2  
Profesionālā angĜu valoda 3  
Otrā svešvaloda 
- vācu valoda 
- krievu valoda 

2  

Darba drošība un aizsardzība 1  
Finansu budžeta pamati 2  
Biznesa ekonomikas pamati 2  
Lietišėā informātika 2  
Ēdienu gatavošanas pamati 5  
Sanitārijas un higiēnas prasības 1  
Ēdināšanas pakalpojumi un galda klāšanas 
pamatprincipi 

3  

Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums 3  
Tūrisma biznesa pamati 4  
Viesmīlības pamati 3  
Viesu uzĦemšanas dienesta darbības 
organizācija 

4  

Viesnīcas saimniecisko dienestu darba 
organizācija 

4  

Tūristu mītnes un to kvalitāte 1  
Kūrortuloăija un veselības tūrisms 2  
Tūrisma mārketings un pārdošanas vadība 4  
Tūrisma statistika un pētniecība 2  
Prakse 6  
Kvalifik ācijas prakse 10  
Kvalifik ācijas darbs: 8  
„Kvalifik ācijas darba nosaukums”  
 
4.4. atzīmju sistēma un informācija par atzīmju statistisko 
sadalījumu 

 
Atzīmju skala 10 - 1;  
10 – augstākā atzīme,            
4 – minimālā sekmīgā atzīme. 
10 – izcili, 9 – teicami,  
8 – Ĝoti labi, 7 – labi,  
6 – gandrīz labi, 5 – viduvēji,  
4 – gandrīz viduvēji 

4.5. kvalifikācijas klase (latviešu valodā) iedalījums klasēs netiek 
pielietots 

 

5. ZiĦas par kvalifikāciju:  
5.1. turpmākās studiju iespējas tiesīgs turpināt studijas programmās, kas 

nodrošina otrā līmeĦa profesionālo augstāko 
izglītību 

5.2. profesionālais statuss (ja ir piešėirts) īpaša statusa nav, tiesīgs uzsākt profesionālo 
darbu specialitātē 
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6. Papildinformācija 
6.1. sīkāka informācija: nav 
6.2. papildinformācijas avoti: UzĦēmējdarbības un vadības zinību studiju programma,  

tel. 67811759, Koledža, Slokas ielā 61, Jūrmalā,  
LV - 2015 

7. Pielikuma apstiprinājums 
7.1. datums:   

 
7.2. paraksts un tā atšifrējums:    

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats:  

7.4. zīmogs: 

8. ZiĦas par augstākās izglītības sistēmu valstī 

 Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu 
programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzĦem augstskolā vai 
koledžā saskaĦā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var 
noteikt arī specifiskas uzĦemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai 
varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei). 

  
  

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko izglītību. Bakalaura 
un maăistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. 

Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu 
profesionālai darbībai. 
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Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no tiem obligātā 
daĜa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir ≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un 
brīvās izvēles daĜa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoĦi semestri. 

Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 
ECTS) ir maăistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātĦu nozares izvēlētās jomas teorētiskās 
atziĦas ≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, 
nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloăijas un sagatavojot absolventu 
jaunrades, pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu apjoms ir 
vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 
ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), 
valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 

Maăistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie sasniegumi 
nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma 
darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maăistrantūrā, bet maăistra grādu ieguvējiem – 
doktorantūrā. Maăistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās 
iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maăistra programmām pastāv vairāki citi programmu 
veidi. 

•   Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst 
ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās 
pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības programmās.  

•   Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā 
līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura 
grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos 
jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts 
pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver 
bakalaura programmas obligāto daĜu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maăistrantūrā.  

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida zinātniskais grāds – doktors.  

 

UzĦemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maăistra grāds. Doktora grādu piešėir personai, kura sekmīgi 
nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski 
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriăinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziĦas attiecīgajā zinātĦu 
nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc 
atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi 
recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešėir promocijas padome. Doktora grāda piešėiršanu 
pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

 Apguves 
līmenis 

 Atzīme  Skaidrojums 
 Aptuvenā 

ECTS atzīme 

  10   izcili (with distinction)   A 
  Ĝoti augsts 

  9   teicami (excellent)   A 

  8   Ĝoti labi (very good)   B 
  augsts 

  7   labi (good)   C 

  6   gandrīz labi (almost good)   D 

  5   viduvēji (satisfactory)   E   vidējs 

  4   gandrīz viduvēji (almost satisfactory)   E/FX 

  zems   3–1   negatīvs vērtējums (unsatisfactory)   Fail 
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Kvalit ātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var izsniegt 
valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un 
augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieĦem 
akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

  

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

                                          http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

  

Piezīme. 
1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēĜas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam 
paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēėinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) 
punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 
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5. PIELIKUMS 
Vienošanās starp Sociālās integrācijas valsts aăentūru un Latvijas Republikas 

Augstākās izglītības mācību iestādēm 
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6. PIELIKUMS 

6.1. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas studiju kursu 
saraksts, īstenošanas plānojums. 

6.2. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas studiju kursu 
atbildīgais akadēmiskais personāls. 

6.3. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas pārējo 
akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts. 
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7.2. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas 

„Informācijas tehnoloăijas” iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 
 

Nr.

p.k

. 

Studiju priekšmets Vārds, uzvārds 

1. 
Svešvaloda 

Ilona Goldmane, Signe Mainule-

Meidropa 

2. Matemātika Solveiga Serkova, Nenona Kalēja 

3. UzĦēmējdarbības pamati Biruta Jansone 

4. Ekonomikas pamati Biruta Jansone 

5. Lietišėā saskarsme Solvita Flugina, Inese Stricka 

6. Ievads specialitātē Inamora Zaiceva 

7. Darba aizsardzība un ergonomika Andris Ozols 

8. Lietojumprogrammatūra Inese Vīra 

9. Programmēšanas valodas Anita Saulīte 

10. Operētājsistēmas Aivars BērziĦš 

11. Datu bāzu tehnoloăijas Anita Saulīte 

12. Datorsistēmu uzbūve Sergejs Vdovins 

13. Datortīkli Aivars BērziĦš 

14. Perifērijas ierīces (pamatkurss) Sergejs Vdovins 

15. Matemātikas speciālās nodaĜas Solveiga Serkova, Nenona Kalēja 

16. Nozares tiesību pamati un 

standarti 

Ilgmārs Lustiks 

17. Biroja darba automatizācija Aivars BērziĦš, Juris Leškovičs 

18. Programmatūras inženierija 

(pamatkurss) 

Inese Vīra 

19. Lokālie datortīkli un to 

administrēšana 

Aivars BērziĦš 
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20. Tīkla operētājsistēmas Eduards Smelteris 

21. Perifērijas ierīces (spec.) Aivars BērziĦš, Juris Leškovičs 

22. Elektrotehnika un elektronika Jānis SalmiĦš 

23. Mikroshēmas un mikroprocesori Jānis SalmiĦš 

24. Lielās datu bāzes Arnis Puksts 

25. TīmekĜa tehnoloăijas Arnis Puksts 

26. E-komercija Jānis Kapenieks 

27. Prakse Aivars BērziĦš 

28. Kvalifik ācijas prakse Aivars BērziĦš 

29. Kvalifik ācijas darbs Aivars BērziĦš 

 
 
7.3. pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts 
 

1. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmā „Informācijas 
tehnoloăijas” studējošo personāllietas – Koledžas lietvedība. 

2. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas „Viesnīcu servisa 
organizators” studējošo un absolventu aptaujas anketas – Koledžas lietvedība. 

3. Koledžas normatīvie akti u.c. Koledžas dokumentācija – Koledžas lietvedībā, 
pie Koledžas administrācijas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


