
Priekšmets: Viesmīlības pamati 

Tēma: Viesmīlības pakalpojumu ietekmējošie faktori.  

 Efektīvas komunikācijas nosacījumi.    

Kurss: 3. Ēdināšanas  pakalpojumu kurss      .................................................................................  

Mērķis: Viesmīlības uzņēmuma sniegto pakalpojumu vērtēšana. 

Uzdevumi: 

1. Uzmanīgi izlasiet prezentāciju ” Komunikācija ar klientiem.” 

2. Izpildiet doto uzdevumu.  Pakalpojuma svarīgākie  raksturlielumi. Dotajai definīcijai atrodiet atbilstošu raksturojumu. Uzrakstiet 

atbilstošas ciparu un burtu kombinācijas. (6 punkti) 

1. Drošība  a) personāla spēja precīzi sniegt solīto pakalpojumu. Tam par pamatu jāņem apkalpojošā personāla 
kompetence. 

2. Laipnība b) spēja nodrošināt tādu apkalpošanas līmeni, kad mazinās jebkādas neskaidrības starp  klientu un 
personālu.                                

3. Uzticamība c) viegli  nodibināt kontaktus ar personālu viesmīlības uzņēmumā. 

4. Pieejamība d) gatavība palīdzēt klientam. Īpaši tas attiecas un neordinārām situācijām, kad viesim rodas īpašas 
vēlmes. 

5. Komunikativitāte e) personāla prasme radīt sev uzticību gatavība palīdzēt klientam. Īpaši tas attiecas un neordinārām 
situācijām, kad viesim rodas īpašas vēlmes. 

6.  Uzmanīga attieksme f) individuāla apkalpošana, kuras laikā ņem vērā ikviena klienta vēlmes 

 

................................................................................................................... 

3. Izspēlēt situāciju klients- viesmīlis. Prezentēt klientam degustācijas ēdienkarti.  (izvēlaties paši sev vēlamu pusdienu ēdienkarti)  

 Izveidot un uzrakstīt viesmīļā monologu : 

a) Stādīties priekšā – sasveicināšanās, pieklājības frāzes, amats, vārds. (4 punkti) 

 

 

b) Uzņēmuma nosaukums (izvēlaties paši), raksturojums, piedāvātie pakalpojumi.          (4 punkti)     

 

 

      

c) Degustācijas  ēdienkartes piedāvājums, raksturojums.  (9 punkti) 



 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

4. Novērtē savu darbu un pamato! (2 punkti) 

Pamato vērtējumu! 
 Rādītājpirksts  – izcili 
 Īkšķis - labi   
 Vidējais pirksts – slikti  
 Zeltnesis – vērtīgi 
 Mazais pirksts  - ideja 

 
 
 

Datums: 2020. gada 24.11.                                                                                           Pateicos par darbu! 

Darba vērtējums: 

1. uzdevums – pēc uzmanīgas izlasīšanas, punkti atspoguļosies nākošajos uzdevumos. 

2. uzdevums - 6 punkti 

3. uzdevums – 17 punkti 

4. uzdevums -2 punkti 

Kopā - 25 punkti 

Vērtēšanas tabula 

Punkti 25 24 23-22 21-20 19 18 17-13 12-9 8-5 4-0,5 

Procenti 100-96 95-91 90-86 85-81 80-76 75-70 69-52 51-35 34-18 17-2 

Balles 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 

 


