D.Ozoliņa

Par Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss
„Tūrisma pakalpojumi”
Lai popularizētu tūrisma nozares profesijas un dotu iespēju konkursa dalībniekiem parādīt zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajās
profesijās, kā arī veicinātu sadarbību starp darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm, iepazīstinātu audzēkņus ar novitātēm tūrisma
nozarē un nākamajiem darba devējiem, 2015.gada 29.janvārī viesnīcā „Club 1934”, Ikšķiles ielā 2, Ogrē notika Latvijas profesionālās izglītības
iestāžu, tūrisma nozares sadarbības partneru, Ogres tehnikuma organizēts un Valsts izglītības satura centra (VISC) atbalstīts Latvijas
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss „Tūrisma pakalpojumi”.
Profesionālās meistarības konkursā piedalījās 6 konkursanti no 6 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.
Profesionālās meistarības konkursa „Tūrisma pakalpojumi” rezultāti
Visi profesionālās meistarības konkursa dalībnieki saņēma Ogres tehnikuma pateicības rakstus par dalību konkursā un atbalstītāju piemiņas
dāvanas. Godalgoto vietu ieguvēji saņēma VISC diplomu un atbalstītāju balvas:
1.vieta – Uģis Bedeicis, Valmieras tehnikums, audzēkni konkursam sagatavoja pedagoģe Zeltīte Vilciņa;
2.vieta – Marta Štube, Priekuļu tehnikums, audzēkni konkursam sagatavoja pedagoģe Gunta Beperščaite;
3.vieta –Roberts Liepiņš, PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, audzēkni konkursam sagatavoja pedagoģe Ieva Leimane.
VISC izsaka pateicību:
 par atbalstu konkursa „Tūrisma pakalpojumi” organizēšanā un norisē:
Ogres tehnikuma direktorei I.Brantei, direktores vietniecei I.Dzirkalei, metodiķei D.Zvirbulei, IKT pedagogam V.Ceirulam un kolektīvam,
Viesnīcas „Club 1934” kolektīvam un tās direktorei S. Upeniecei, Skrundas Profesionālās vidusskolas pedagoģei G.Stepanovai, Ikšķiles
novada domei, Ogres novada domei, Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas komplekss „Zilie kalni”
attīstības aģentūra” direktorei I.Krauklei, Kurzemes tūrisma asociācijai, Vidzemes tūrisma asociācijas priekšsēdētājam R.Sijātam, Tūrisma
aģentūras „Via Bono” direktorei M.Tanbergai, PA „Talsu novada tūrisma informācijas centrs” un tā vadītājai I.Rozei, „Impro Ceļojumi”, SIA
„Jauni Rakursi” un projektu vadītājai L.Pavlovskai, SIA „Travel RSP” un projektu vadītājai A.Krišmanei, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un
tūrisma tehnikums”, Ogres tehnikumam, VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Valmieras tehnikumam, PIKC „Rīgas
Valsts tehnikums”.
 par atbalstu tūrisma un viesmīlības nozares pedagogu profesionālās pilnveides semināra organizēšanā un norisē:
Latvijas Tūrisma aģentu un Operatoru asociācijas ģenerālsekretārei M.Paņkovai, Rīgas Tūrisma aģentūras direktorei I.Freibergai,
SIA „Malevss” īpašniekam M Legzdiņam, SIA „Sula” īpašniekam L.Libertam, Ikšķiles novada domes Attīstības nodaļas vadītājai
I.Lejai, Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktorei I.Ruskulei.

Ieskats konkursa norisēs

Sirsnīga konkursantu, pedagogu un viesu sagaidīšana

Ogres tehnikuma ansamblis uzstājas konkursa atklāšanā

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante atklāj konkursu

Vērtēšanas eksperti darba procesā
Konkursa vērtēšanas ekspertu komisijas dalībnieku prezentācija
(no kreisās-Komisijas priekšsēdētājs Raitis Sijāts, ekspertes-Inese Roze, Maija Tanberga, Aiga Krišmane, Liene Pavlovska, darba vietas un amatus sk.augstāk tekstā)

VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Ogres tehnikuma audzēkne
audzēkne Tatjana Katļevska
Agnese Kalēja

Priekuļu tehnikuma audzēkne
Marta Štube

PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un
tūrisma tehnikums” audzēkne
Evelīna Freiberga

Valmieras tehnikuma audzēknis Uģis Bedeicis

PIKC PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Limbažu teritoriālās
struktūrvienības audzēknis Roberts Liepiņš

Par tūrisma nozares profesiju aktualitāti, konkursu, tā organizēšanu un norisi izrāda interesi Ogres televīzija

konkursanti gatavojas pirmā uzdevuma prezentācijai

Ieskats pedagogu pilnveides seminārā viesnīcas „Club 1934” 9.stāvā

Balvas un dāvanas konkursa dalībniekiem un viņu pedagogiem,
konkursa vērtēšanas ekspertiem gaida apbalvošanas ceremoniju

Semināra noslēgumā baudījām burvīgu naksnīgās Ogres panorāmu

Apbalvošanas ceremonija-tiek pasniegti Ogres tehnikuma atzinības raksti
un dāvanas

VISC pārstāve pateicas konkursa atbalstītājiem un pasniedz konkursantiem diplomus

Konkursa „Tūrisma pakalpojumi” rezultāti
Vārds, Uzvārds
Uģis Bedeicis
Marta Štube
Roberts Liepiņš
Tatjana Katļevska
Agnese Kalēja
Evelīna Freiberga

Izglītības iestāde
Valmieras tehnikums
Priekuļu tehnikums
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”
Limbažu teritoriālā struktūrvienība
VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikums”
Ogres tehnikums
PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un
tūrisma tehnikums”

Punkti
106,60
105,60
104,60

Vieta
1.
2.
3.

102,00

4.

101,40
92,80

5.
6.

Tradicionālā „ģimenes” bilde-atmiņai par saturīgi kopā pavadītiem darba svētkiem Ogrē

Uz tikšanos citos konkursos un pasākumos!

