D.Ozoliņa

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursa
„Viesnīcu pakalpojumi” pārskats
Lai popularizētu tūrisma un viesmīlības nozares profesijas un dotu iespēju konkursa dalībniekiem parādīt zināšanas, prasmes un
iemaņas izvēlētajā profesijā, kā arī veicinātu sadarbību starp darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm, iepazīstinātu audzēkņus ar
jaunākajām tehnoloģijām nozarē un nākamajiem darba devējiem, 2014.gada 21.maijā, SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils” ” viesnīcā notika
Ventspils tehnikuma organizēts, Latvijas profesionālās izglītības iestāžu, tūrisma un viesmīlības nozares sadarbības partneru, Valsts izglītības
satura centra (VISC) un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas atbalstīts Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās
meistarības konkurss „Viesnīcu pakalpojumi”.
Profesionālās meistarības konkursā piedalījās 10 konkursanti no 10 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.

Profesionālās meistarības konkursa „Viesnīcu pakalpojumi” rezultāti
Visi profesionālās meistarības konkursa dalībnieki saņēma VISC pateicības rakstus par dalību konkursā un atbalstītāju piemiņas dāvanas.
Godalgoto vietu ieguvēji saņēma VISC diplomu un atbalstītāju balvas:
1.vieta – Agnese Rudusāne, Ventspils Tehnikums, audzēkni konkursam sagatavoja pedagoģe I.Tomsone;
2.vieta – Andra Kopmane, PIKC „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”, audzēkni konkursam sagatavoja pedagoģe L.Ķieģele;
3.vieta – Nadežda Udalova, Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola, audzēkni konkursam sagatavoja pedagoģe I.Šuļina.
VISC pateicas par atbalstu konkursa „Viesnīcu pakalpojumi” organizēšanā un norisē:
Ventspils tehnikuma direktorei K.Vāgnerei, direktores vietniecei A.Garbenai, direktores vietniecei I.Burcevai, Ventspils Tehnikuma pedagoģei
un SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"" viesnīcas pārvaldniecei I.Tomsonei, Komerczinību metodiskās komisijas vadītājai L.Krūtainei,
pedagoģei A.Piktai un pārējam konkursa organizēšanā un norisē iesaistītam kolektīvam, Ventpils domei un tās priekšsēdētājam A.Lembergam,
SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"" Valdes priekšsēdētājam U.Boitmanim, Ventspils tūrisma informācijas centram un tā vadītājai
U.Libkovskai, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijai un S.Graikstei, Skrundas Profesionālās vidusskolas pedagoģei G.Stepanovai, Biznesa
augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes lektorei L.Brūverei, Ventspils pilsētas bibliotēkas direktorei A.Pumpurei, pedagogu
semināra lektoriem l.Zīlītei un A.Varņeckim, ZS „Muižgaļi”, vērtēšanas komisijas priekšsēdētājai, „Go Global Travel” pārdošanas vadītājai
Baltijā-K.Ancānei, vērtēšanas komisijas ekspertei, Viesnīcas “Neiburgs” saimnieciskā dienesta vadītājai E.Trubiņai, vērtēšanas komisijas
ekspertei, Biznesa augstskolas „Turība” Starptautiskā tūrisma fakultātes lektorei R.Žvals, vērtēšanas komisijas ekspertam, SIA „Anitra”, 2T
centra (Tīrīšanas tehnoloģiju centrs) speciālistam G.Lācim.

VISC pateicas par dalību konkursā „Viesnīcu pakalpojumi”:
Ventspils tehnikumam, Daugavpils Tirdzniecības profesionālai vidusskolai, VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”,
Austrumlatgales Profesionālai vidusskolai, Barkavas Profesionālai vidusskolai, Smiltenes tehnikumam, PIKC „Kandavas Valsts
lauksaimniecības tehnikums”, Saldus Profesionālai vidusskolai, Saulaines Profesionālai vidusskolai, Jelgavas Tehnikumam.

Konkursa „Viesnīcu pakalpojumi” rezultāti
Vārds, Uzvārds
Agnese Rudusāne
Andra Kopmane
Nadežda Udalova
Maruta Čuhnova
Pēteris Aparnieks
Vitālijs Ivanāns
Nameda Šķirpāne
Diāna Stuģe
Santa Pastva
Māra Reinvalde
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Konkursa foto galerija

Konkursa atklāšana

Darbs viesu uzņemšanas nodaļā

Prezentācija par savas pilsētas tūristu mītnes pakalpojumu piedāvājumu

Brokastu galda klāšana

Brokastu galda klājums

Galda klājuma vērtēšana

Darbs saimnieciskajā dienestā-istabas uzkopšana, gultas uzklāšana

Uzkopšanas līdzekļu izvēle un pielietojums

Ieskats pedagogu profesionālās pilnveides semināra norisē-„nepaklausīgākās” dalībnieces apdzied Suitu sievas

Konkursa uzvarētājas –Nadežda, Anda un Agnese

Konkursa uzvarētājas ar vērtēšanas komisiju

Konkursa uzvarētājas ar savām pedagoģēm

Visi kopā pēc konkursa
Uz tikšanos atkal Ventspilī!

