
 

GAISMAS INTERN ĀTPAMATSKOLAS  
PROFESIONĀLO PAMATIZGL ĪTĪBAS 

PROGRAMMU PIED ĀVĀJUMS. 
 

Iegūstāmā kvalifik ācija Tirdzniecības zāles darbinieks  

Profesionālās pamatizglītības 
programmas 

Komerczinības 

Profesionālais kvalifik ācijas līmenis  Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis 

Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai 
Speciālā pamatizglītība (kodi-21015811, 21015911) (pēc 
9.klases) 

Mācību ilgums 3 gadi  

Iegūstamais izglītības dokuments Apliecība par profesionālo pamatizglītību 

Praktiskās mācības  2089 stundas  

Kvalifik ācijas prakse  420  stundas  

Galvenie mācību priekšmeti 

 

 Pārtikas prečzinība 
 Nepārtikas prečzinība 
 Preču izvietošana 
 Tirdzniecības iekārtas un inventārs 
 Sanitārija un higiēna 
 Tirgzinību pamati 
 Darba aizsardzība * 
 Lietišķie aprēķini  
 Lietišķie aprēķini 
 Profesionālā saskarsme 

 

Mācību laikā apgūstamās prasmes 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 
nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:  

 vispārējās higiēnas prasības;  
 prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;  
 iekārtu elektrodrošības noteikumi;  
 ugunsdrošības noteikumi;  
 darba vides riska faktori;  
 preču uzglabāšanas prasības;  
 pārtikas preces, to iedalījums, raksturojums;  
 nepārtikas preces, to iedalījums, raksturojums;  
 preču, naudas līdzekļu un materiālo vērtību uzskaites 

pamati;  
 preču pieņemšanas un nodošanas dokumentācija;  
 profesionālie termini valsts valodā un vienā 



svešvalodā.  
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 
nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

 darba vietas organizācija tirdzniecības uzņēmumos;  
 tirdzniecības telpu iekārtojums;  
 preču izvietošanas pamatprincipi;  
 tirdzniecības uzņēmuma tehnoloģiskais aprīkojums, 

darbības pamatprincipi un ekspluatācija;  
 tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi, to 

lietošana;  
 ķīmisko līdzekļu uzglabāšanas noteikumi;  
 pircēju apkalpošanas un profesionālās saskarsmes 

pamati;  
 matemātiskie aprēķini (laukuma, daudzuma, svara 

aprēķināšana);  
 valsts valoda;  
 viena svešvaloda saziņas līmenī;  
 darba aizsardzība;  
 vides aizsardzība;  
 pirmās palīdzības sniegšana. 

Iespējas pēc skolas absolvēšanas 
 

Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības 
programmās. 
Izglītoties profesionālās pilnveides izglītības programmās. 
Varēsi strādāt privātuzņēmumos, mazumtirdzniecības 
uzņēmumos, valsts iestādēs. 

Iesniedzamie dokumenti 

Speciālo pamatizglītību apliecinoša dokumenta  
kopija (uzrādot oriģinālu);  
Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu); 
pases vai dzimšanas apliecības kopija,  
uzrādot oriģinālu; 
medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u)  

 

 

  

 

 

 

 

 



Iegūstāmā kvalifik ācija Pavāra palīgs 

Profesionālās pamatizglītības 
programma 

Ēdināšanas pakalpojumi 

Profesionālais kvalifik ācijas līmenis  Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis 

Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai Speciālā pamatizglītība (kodi-21015811, 21015911) (pēc 9.klases) 

Mācību ilgums 3 gadi  

Iegūstamais izglītības dokuments Apliecība par profesionālo pamatizglītību 

Praktiskās mācības  2177 stundas  

Kvalifik ācijas prakse  420  stundas  

Galvenie mācību priekšmeti 
 

 Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati  
 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums 
 Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija 
 Pārtikas produktu zinības  
 Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna 
 Darba aizsardzība * 

 Kalkulācijas pamati  
 Viesu apkalpošanas pamati 
 Ēdienu gatavošana  
 Sanitārija un higiēna 

Mācību laikā apgūstamās prasmes 

 Organizēt savu darba vietu un darbu atbilstoši darba 
drošības noteikumiem; 

 Ievērot sanitārijas, higiēnas noteikumus; 
 Lietot racionālus darba paņēmienus; 
 Veikt izejvielu pirmapstrādi – dārzeņiem, zivīm, gaļai; 
 Sagatavot pusfabrikātus; 
 Gatavot vienkāršus ēdienus un piedevas atbilstoši 

tehnoloģiskajam procesam; 
 Ievērot ekspluatācijas noteikumus, strādājot ar ēdināšanas 

uzņēmuma aprīkojumu; 
 Lasīt tehnoloģisko karti; 
 Ievērot produktu realizācijas un uzglabāšanas noteikumus; 
 Sakārtot darba vietu darba dienas beigās; 
 Izkopt prasmes galda klāšanā, vienkāršu ēdienu pasniegšanā 

ikdienā un svētkos; 
 Sniegt mutisku informāciju par savu darbu; 
 Sadarboties ar kolēģiem un klientiem; 
 Ievērot profesionālās ētikas principus; 
 Sniegt pirmo palīdzību 

Iespējas pēc skolas absolvēšanas 
 

Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības 
programmās. 
Izglītoties profesionālās pilnveides izglītības programmās. 
Var strādāt lielveikalos, ēdināšanas uzņēmumos, bāros, klubos, 
viesnīcās, lauku tūrisma uzņēmumos, skolās, slimnīcās, 
pansionātos, uz kruīza kuģiem, vai arī kā pašnodarbinātā persona, 
slēdzot līgumus ar kādu no minētajiem uzņēmumiem. 

Iesniedzamie dokumenti 

Speciālo pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot 
oriģinālu);  
Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);  
pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu; 
medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u)  
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