
Profesionālā vidusskola "Victoria" 

Atvērto durvju dienas 2020.gadā 
Nāc uz Profesionālās vidusskolas „Victoria” atvērto durvju dienu un pārliecinies, ka 

iegūt pieprasītu un prestižu profesiju var jau vidusskolā! 

Atvērto durvju dienas 2020.gadā: 

Skolas prezentācijas latviešu valodā: 

 

6.jūnijā plkst. 14.00 

Skolas prezentācijas krievu valodā: 

 

6.jūnijā plkst. 12:00 

 

Programmas 

Administratīvie pakalpojumi: 

Programma izstrādāta tādā veidā, lai nodrošonātu iglītojamos ar zināšanām un prasmēm, 

kas nepieciešamas mūsdienīgam biroja administratoram. Programma tiek regulāri 

aktualizēta, atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, padarot programmas absolventus 

par darba tirgū pieprasītiem speciālistiem Programma balstīta uz biroja 

administratora/vadītāja darba pienākumu pildīšanas nepiciešamajām prasmēm. Mācību 

programmas saturā integrēti vairāki moduļi, kas tiek pakāpeniski apgūti programmas 

laikā. 

Viesnīcu pakalpojumi: 

Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu 

uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un 

uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas 

racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, 

sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par 

sava darba rezultātu un kvalitāti. Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir nozares 

speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt 

individuālo komercdarbību un var būt nodarbināts tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs 

– viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, 

pansijās. 

http://niid.lv/niid_search/provider/Profesion%C4%81l%C4%81%20vidusskola%20%22Victoria%22?qy=&ct=&tg=&provider_type=Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81de


Interjera dizains: 

Mācību programmas mērķis ir sagatavot vidējā līmeņa speciālistu interjera dizaina jomā. 

Ar iegūto kvalifikāciju absolvents var pastāvīgi un radoši strādāt par dekoratoru - 

noformētāju, interjera dizaineru, mākslinieku konsultantu. Šīs kvalifikācijas ieguvējs ir 

spējīgs realizēt skatloga, skatuves noformējuma, interjera u.tml. darbus no idejas un 

projekta izstrādes līdz tā pilnīgai realizācijai. Interjera dizaineri patstāvīgi projektē un 

realizē augstvērtīgu interjeru un eksterjeru, strādā interjera dizaina biznesa jomā, 

orientējas jaunākajās interjera apdares tehnoloģijās un inovatīvos materiālos, sadarbojās 

ar pasūtītāju gan valsts valodā, gan arī angļu, krievu, franču un vācu vai spāņu valodā, 

spēj veidot pozitīvu tēlu pas sevis pārstāvēto uzņēmumu, kā arī nes atbildību par sevis 

realizētajiem projektiem. 

 

Loģistika: 

Programmas mērķis ir sagatavot augsta līmeņa profesionālu loģistikas darbinieku, kurš 

iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina to atbilstošu 

glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošina kravu, 

izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; seko krājumu 

uzglabāšanai, transportēšanai un noformēšanai uzņēmuma struktūrvienībās; izvēlās 

piemērotu transporta līdzekli un transportēšanas veidu, seko līdzi kravas virzībai; pārzina 

bīstamo kravu transportēšanu. 

VIDIO operators: 

Runā, ka viņi domā ar acīm. Video operatori visu redzēto domās saliek kompozīcijā, 

iedomājās kadru, objektu izvietojumu, gaismu… Tieši ar viņu acīm mēs ik dienu 

skatāmies rīta ziņu raidījumus, ilgi gaidīto futbola maču tiešajā ēterā, jau apnikušo 

reklāmas rullīti un trillera pirmizrādi kinoteātrī. Video operatora profesija paredz mums 

apkārt esošo notikumu, parādību, objektu un iespaidu iemūžināšanu ar kameras palīdzību. 

Video operators nodarbojas ar video materiālu izstrādi, sākot no idejas, nepieciešamā 

aprīkojuma sagatavošanas, veic filmēšanas procesu, kā arī veic materiāla pēcapstrādi 

(montāžu, spilgtumu, gaismu u.t.t.) 

 

Multimediju dizains: 

Multimediju dizaina speciālists izpilda daļu no multimediju dizainera pienākumiem un 

uzdevumiem, ir nodarbināts multimediju projektēšanas jomā. Sadarbībā ar citiem 

speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un 

komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju produktus, to daļu vai atsevišķo 

elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm. Multimediju dizaina speciālists 



ir ieguvis paaugstinātu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību, kas dod 

iespēju veikt izpildītāja darbu projektēšanā, plānošanā, organizēšanā un realizācijā 

konkrētā projekta robežās un nepārsniedzot savas kompetences līmeni. Multimediju 

dizaina speciālists ir citu speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta 

persona, kura var veikt individuālo komercdarbību, sadarbojoties ar citiem speciālistiem, 

var būt nodarbināts multimediju, video, animācijas, programmatūras interfeisa un mājas 

lapas dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs 

un pārvaldes struktūrās, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas. 

 

Banku zinības un finanses: 

Finanšu darbinieks strādā finanšu iestādēs, t.i. kredītiestādēs, apdrošināšanas sabiedrībās, 

krājaizdevu sabiedrībās, brokeru sabiedrībās, kā arī budžeta iestādēs un privātās 

komercstruktūrās, kuru darba specifika ir saistīta ar finansu pakalpojumu sniegšanu un 

izmantošanu, nodrošina kvalitatīvu pamata finanšu pakalpojumu sniegšanu fiziskām un 

juridiskam personām, palīdz klientiem izvēlēties piemērotākos finanšu pakalpojumu 

veidus, veic to dokumentāro noformēšanu un uzskaiti. 

VIAA apmācības strādājošajiem 

 

 

http://victoria.riseba.lv/#collapseSix
http://victoria.riseba.lv/#collapseSix

