VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu profesionālās meistarības konkurss

VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMI
pusfināla Ventspils tehnikumā
pārskats un rezultāti

D.Ozoliņa
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, 2016.gada 26.februārī, Ventspils Tehnikumā, notika Ventspils Tehnikuma sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru
(VISC) un Latvijas profesionālās izglītības iestāžu, tūrisma un viesmīlības nozares sadarbības partneriem organizēts Latvijas profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu profesionālās meistarības konkursa „Viesmīlības pakalpojumi” pusfināls.
Konkurss notika Ventspils Tehnikuma mācību restorāna „Dzirnas” zālē.
Profesionālās meistarības konkursā piedalījās 8 konkursanti no 8 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.
Profesionālās meistarības konkursa „Viesmīlības pakalpojumi” pusfināla rezultāti
Visi profesionālās meistarības konkursa dalībnieki saņēma VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” pateicības rakstus par dalību konkursā.
Godalgoto vietu ieguvēji saņēma VISC diplomu un atbalstītāju balvas:
1.vieta – Oksana Tarasenko, PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”, audzēkni konkursam sagatavoja pedagoģe I.Dižgalve;
2.vieta – Madara Rozentāle, VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, audzēkni konkursam sagatavoja pedagoģe I.Kurša;
3.vieta – Kristaps Kļaviņš, Ventspils Tehnikums, audzēkni konkursam sagatavoja pedagoģe I.Mūrniece.
VISC pateicas par atbalstu konkursa „Viesmīlības pakalpojumi” organizēšanā un norisē:
Ventspils Tehnikuma direktorei K.Vāgnerei, Ventspils Tehnikuma direktores vietniecēm I.Burcevai, A.Garbenai, A.Brikainei, Ventspils Tehnikuma
Komercdarbības metodiskās komisijas vadītājai L.Filipovičai, Ventspils Tehnikuma Ēdinātāju metodiskās komisijas vadītājam A.Varņeckim, Ventspils
Tehnikuma pedagoģēm I.Mūrniecei, L.Kaudzei, S.Ziemelei, SIA „Restorānu Servisa skola” pedagoģei G.Stepanovai, SIA „AVIRO”, SIA „LIETAS MD”,
SIA „Nordic Sugar”, SIA „Tamio”, SIA „PRIKE”, SIA „Lielbāta”, SIA „Liviko”, SIA „Restorānu Servisa skola”, SIA „Gemoss”, vērtēšanas komisijas
priekšsēdētājai, restorāna „RX īpašumi” direktorei, restorānu ekspertei I.Vīcupai, vērtēšanas komisijas ekspertei, viesnīcas „Hotel Bergs” restorāna vadītāja
asistentei L.Piļkai vērtēšanas komisijas ekspertam, vērtēšanas komisijas ekspertam, restorānu ekspertam, uzņēmējam M.Rudzītim, vērtēšanas komisijas
ekspertam, restorāna „Balzāmbārs” īpašniekam, bārmenim P.Repeško, vērtēšanas komisijas ekspertam, Latvijas Bārmeņu asociācijas prezidentam
R.Akerblūmam. Ventspils muzeja pedagoģei I.Buntikai, Ventspils Amatu mājas pedagoģei M.Tjarvei.
VISC pateicas par dalību konkursā „Viesmīlības pakalpojumi”:
Ventspils Tehnikumam, Jelgavas Amatu vidusskolai, PIKC „Saldus tehnikums”, PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un
tūrisma tehnikums”,VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Rīgas Tirdzniecības profesionālai vidusskolai.

Konkursa rezultāti
Izlozes
Nr.

Izglītības iestādes nosaukums

Vārds, uzvārds

Punkti

Vieta

1.

PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”

Gundega Štrāle

83.5

IV

2.

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”

Oksana Tarasenko

129

I

3.

Jelgavas Amatu vidusskola

Laura Lasmane

56.5

VI

4.

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Toms Zuļķis

80.5

V

5.

PIKC „Saldus tehnikums"

Diāna Ribaka

44.5

VII

6.

VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Madara Rozentāle

106

II

7.

Ventspils Tehnikums

Kristaps Kļaviņš

98.5

III
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Ieskats konkursa foto galerijā
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Pēc apbalvošanas

Foto: G.Stepanova SIA „Restorānu Servisa skola”
Uz tikšanos konkursa finālā!
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