
Eiropas Savienības Mūžizglītības 
programmas Leonardo da Vinci 
apakšprogrammas mobilitātes 

projekts „Efektīva prakse stabilai 
nākotnei”  

(Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05259) 



Nosūtoša organizācija: Ogres tehnikums, Ogre, Latvija 
Dalībnieki:  

Tūrisma pakalpojumu komercdarbienieces – 
• Nika Nikolajeva 
• Santa Zvirgzdiņa 
• Laura Zvejniece 
• Maija Orlova 

Viesnīcas pakalpojumu speciālistes –  
• Jeļena Zvorikina  
• Diāna Krasavceva 

Klientu apkalpošanas speciālistes –  
• Aiga Villa 
• Evita Birziņa 
• Elīna Teivāne 
• Andra Maļinovska 

Uzņemošais partneris: “Nevsehir teknik ve Endustri Meslek 
Lisesi”, Nevşehir, Turcija  
Projekta kopējais finansējums 60 220,00 EUR , Turcijas 
plūsmai 25 000,00 EUR 



Projekta mērķi – 
«Sniegt iespēju Ogres tehnikuma topošajiem 
tūrisma pakalpojumu komercdarbiniekiem, 

viesnīcas pakalpojumu speciālistiem un klientu 
apkalpošanas speciālistiem iziet praksi ārpus 

Latvijas robežām, veicinot profesionālo un 
personīgo kompetenču attīstību, kā arī iespēju 

iekļauties Eiropas darba tirgū» 



RĪGA  
– STAMBULA  
~2 877 km  
~ 4h lidojums 
 
 
 
 
 

STAMBULA  
– KAYSERI 
~770 km 

~ 2h lidojums 
 
 





TURCIJAS REPUBLIKA 
Galvaspilsēta: Ankāra 

Prezidents: Abdullahs Gils 
Platība: 783 562 km²  

Iedzīvotāji: 73 914 
• Turcija atrodas Mazāzijas pussalā, 

Dienvidrietumāzijā, un Trāķijā, Dienvideiropas 
Balkānu reģionā 

• Turcijai ir sauszemes robeža ar astoņām valstīm: 
ziemeļrietumos ar Bulgāriju, rietumos ar Grieķiju, 
ziemeļaustrumos ar Gruziju un Armēniju, 
austrumos ar Azerbaidžānas eksklāvu Nahčivanu 
un Irānu, dienvidaustrumos ar Irāku un Sīriju 

• Turcijas krastus ziemeļos apskalo Melnā jūra, 
rietumos Egejas jūra, bet dienvidos Vidusjūra 

• Turcijas teritorijā atrodas Marmora jūra, caur kuru 
ir novilkta ģeogrāfiskā robeža starp Āziju un 
Eiropu, tādēļ Turcija ir valsts, kas atrodas divās 
pasaules daļās 

 



KAPADOKIJAS REĢIONS 



 



 





NEVŞEHIR 



GÖREME 



Tūrisma pakalpojumu 
komercdarbiniešu stāsts par prakses 

vietām – 

NIKA NIKOLAJEVA SANTA ZVIRGZDIŅA LAURA ZVEJNIECE 

BILDE BILDE BILDE BILDE 

MAIJA ORLOVA 



NIKA – TRIPBOOKING TRAVEL AGENCY 

 Tripbooking travel ir tūrisma aģentūra, kura tika izveidota, tādēļ, ka 
viesnīcas «Goreme Inn» īpašnieks saprata, ka pieprasījums ir, bet 
piedāvājums ir tikai no konkurentiem 

 Darba pienākumi: 
 Mājas lapas izpēte un veidošana; 
 Tūru izpēte un tūlkošana no angļu valodas uz krievu valodu; 
 Tūrisma materiālu tulkošana no angļu valodas uz krievu 

valodu; 
 Iepazīšanās ar Kapadokijas reģionu, lai spētu informēt 

viesnīcas klientus par tūrisma piedāvājumu; 
 Konkurentu izvērtēšana; 
 Sociālo tīklu aktivitātes 





 



 



 



 



 



 



 



 



LAURA UN SANTA – STONE AGE TRAVEL 

 Stone Age Travel ir tūrisma aģentūra 
 Darba pienākumi: 

 Klientu apkalpošana; 
 Dažādu ekskursiju cenu aprēķinu izveide; 
 Jauno cenu lapu izveide; 
 Ekskursiju programmas izveide (2 dienu ekskursija); 
 Tūrisma aģentūras dokumentu izveide; 
 Mēneša plāna (ar gaidāmajām tūrēm, vajadzīgajiem transfēriem 

utt.) „piefiksēšana” 
 



 



 



 



 



MAIJA – FREELANCER TRAVEL 

 Freelance travel ir tūrisma aģentūra, ko 2014. gadā dibināja divi partneri, 
kuriem ir jau liela pieredze šajā nozarē 

 Darba pienākumi: 

 Piedalīties aģentūras rīkotajās tūrēs (Green tour, red tour); 

 Pildīt dažādus biroja darbus; 

 Apkalpot klientus, kas ierodas birojā 



 



MAIJA - SHOESTRINGS HOTEL 

 ShoeString Cave House ir viesnīca, kas ir izveidota restaurējot 5 
senas alu veida mājas 
 Darba pienākumi: 

 komunikācija ar viesiem sniedzot informāciju par viesnīcu, 
par tūrēm u.c. informāciju; 

 Mājas lapas tulkošana no angļu valodas uz krievu valodu 
 



 



 



Viesnīcas pakalpojumu speciālistu 
stāsts par prakses vietām –  

JEĻENA ZOVORKINA DIĀNA KRASAVCEVA 

BILDE BILDE 



JEĻENA UN DIĀNA – DEDEMAN HOTEL 

 Dedeman hotel ir 5 zvaigžņu viesnīca 

 Darba pienākumi: 

 Darbs no rīta restorānā, apkalpošana brokastīs; 

 Novākt netīros traukus, pārklāt galdus uz brokastīm un klāt galdus 
vakariņām; 

 Locīt salvetes; 

 Darbs virtuvē – pulēt glāzes un galda piederumus 



 



 



 



 



 



 



 



Klientu apkalpošanas speciālistu 
stāsts par prakses vietām 

AIGA VILLA EVITA BIRZIŅA ELĪNA TEIVĀNE 

BILDE BILDE BILDE BILDE 

ANDRA MAĻINOVSKA 



AIGA – GOREME INN HOTEL 

 Goreme Inn hotel ir viesnīca 

 Darba pienākumi: 

 Viesnīcas viesu sagaidīšana; 

 Viesu dokumentu kopēšana; 

 Numuriņu ierādīšana; 

 Sniegt informāciju par viesnīcu, viesnīcas aģentūru un apkārtni; 

 Sniegt informāciju par viesnīcas numuriņu cenām; 

 Taisīt turku tēju viesiem, kuri ieradas viesnīcā, tēja tiek piedāvāta 
kā sagaidīšanas dzēriens 

 



 



 



 



 



 



 



 



EVITA - HEYBE HOTEL GOREME 

 „Heybe Hotel” ir viesnīca, kas nodarbojas ar viesu uzņemšanu, izmitināšanu.  
Uzņēmums dibināts 2012 . Gadā. Tajā strādā 10 darbinieki. Viesnīca pieder Ali 
Yawar 

 Darba pienākumi: 

 Ikdienu sastādīt tabulu ar iebraucēju, izbraucēju sarakstiem; 

 Viesu dokumentu kopēšana; 

 Aizpildīt  „Microsoft Excel”  klientu apmešānās laika tabulu; 

 Rakstīt kvītis par katra klienta pavadītājām dienām viesnīcā; 

 Pierakstīt katra klienta izmantoto pakalpojumu un summu; 

 Izdot un saņēmt klientu istabiņu atslēgas visas dienas garumā; 

 Komunicēšana ar klientiem par viesnīcas pakalpojumiem, tūrēm; 

 Piedāvāt un pasniegt viesnīcas klientiem tēju vai kafiju; 

 Ierādīt klientiem viesnīcas istabas 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



ELĪNA - KELEBEK CAVE HOTEL 

 Kelebek Cave hotel ir alu viesnīca 
 Darba pienākumi: 

 Klientu apkalpošana; 
 Viesnīcas numuriņu ierāde; 
 Viesnīcas klientu pavadīšana līdz kafejnīcai, turku pirtij u.c. 

vietām; 
 Klientu informēšana par viesnīcu un tās pakalpojumiem 

 
 



 



 



 



 



 



 



ELĪNA - „GÜLE GÜLE”  VIAGENS 

   „Güle güle”  viagens ir tūrisma aģentūra 
   Darba pienākumi: 

 Biroja darbi ar tehniku(kopēsāna,faksu sūtīšana); 
 Klientu apkalpošana; 
 Informācijas sniegšana par Kapadokijas reģionu un 

tūrēm; 
 Ceļojumu plānu sastādīšana; 
 Cenu aprēķināšana. 

 
 



 



ANDRA - SULTAN CAVE SUITS 

 «Sultan Cave suits» ir alu un akmens viesnīca, kura savu biznesu uzsāka 
pirms 20 gadiem ar paklāju pārdošanu 

 Darba pienākumi: 

 Komunicēšana ar viesiem sniedzot informāciju par viesnīcu un tās 
pakalpojumiem; 

 Turku tējas un kafijas pasniegšana; 

 Darbs ar dokumentiem(drukāšana, numerācija, nodošana tālākai 
glabāšanai); 

 Check-out(izrakstīto) istabiņu pārbaude; 

 Viesu reģistrēšana 



 



 



 



 



STĀSTS PAR TURCIJAS 
IEPAZĪŠANU 



1. NEDĒĻA 



 



 



 



 



 



 



 



2.NEDĒĻA 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



3. NEDĒĻA 

 



 



 



 



 



 



 



4. NEDĒĻA 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



SERTIFIKĀCIJA 



 



 



 



 



ATVADĪŠANĀS 



 



 



IEGUVUMI – 

• Iedvesma sava biznesa veidošanai; 

• Redzesloka paplašināšana; 

• Valodu zināšanu uzlabošana; 

• Turcijas kultūras iepazīšana; 

• Pieredzes gūšana; 

• Profesionālo zināšanu pilnveidošana. 

 



PATEICĪBA – 

• Ogres Tehnikumam 
• Ilzei Brantei 
• Sandim Krapānam 
• Sigitai Jasinskai 
• Daigai Zvirbulei 
• Solvitai Šmitei 
• Velgai Kaļeņikovai 
• Inetai Rumpēterei 
• Ivetai Ruskulei un Ievai 

Tumanai 
• Gatim Švarcam 
• Svetlanai Eihenbaumai 

 
 

• Nevsehir teknik ve Endustri 
Meslek Lisesi 

• Tuncay un Ali 
• Okan, Yakup, Ismail 
• Emrah un Ali 
• Osman 
• Oktais 
• Mustafa 
• Emrah, Samet, Ismail, Yakup 
• Sergio, Junels 
• Filiz Sarisin 

 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 


