
Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma 
ēdināšanas dienesta 

pakalpojumu organizēšana

Sanda Veismane



Pamatuzdevumi:
• Brokastu apkalpošana;

• Viesu apkalpošana viesu 
izmitināšanas un apkalpošanas 
mītņu restorānos, kafejnīcās, 
bāros;

• Apkalpošana viesu istabās;

• Banketu un konferenču 
apkalpošana.

Papildus - minibārs viesu istabās 
(to var veikt arī saimnieciskais 
dienests!)

Viesnīcu darbībā otrs 

lielākais un nozīmīgākais 

dienests!



Brokastis – iekļautas viesu istabas cenā;

Brokastis – iespējams, vienīgā maltīte viesa 
uzturēšanās laikā naktsmītnē;

Ēdināšanas dienesta darbības kvalitāte –
būtiska viesu apmierinātības pamatā;

Ēdināšanas dienesta pakalpojumi – nozīmīgi 
uzņēmuma kopējā tēla popularizēšanā.



•1*-3* viesnīcām – restorāns darbojas 5 dienas 
nedēļā;

•4* viesnīcām – restorāns darbojas 6 dienas nedēļā;

•5* viesnīcām – restorāns darbojas 7 dienas nedēļā

Pēc «Hotelstars Union» kritērijiem visu kategoriju viesnīcās jānodrošina restorāna pakalpojumi!

Hotelstars Union klasifikācija neattiecas uz vasarnīcām, brīvdienu mājām, dzīvokļu kompleksiem, hosteļiem un 
kempingiem.

https://www.hotelstars.eu/fileadmin/Dateien/PORTAL_HSU/Kriterienkataloge/Hotelstars_Union_Classification_Criteria_2020_-_2025.pdf


Restorānu, bāru, u.c. 

ēdināšanas struktūru saistītu 

uzņēmumu būtiskākā 

sastāvdaļa!

Kvalitāte:

• Pareiza personāla 

plānošana;

• Pareizs veicamo 

darbu sadalījums 

un apjoms; 

• Individuāls un 

KOMANDAS 

darbs;



Ēdināšanas dienesta vadītājs

Ēdināšanas dienesta 

vadītāja vietnieks

Konferenču / banketa 

nodaļas darbinieki

Zāles pārzinis

Viesmīļi, bārmeņi, kafijas 

viesmīlis, vīnu pārzinis

Mācekļi

Pavāri

Pavāra palīgi

Konditori

Trauku mazgātāji 

/ virtuves 

darbinieki



Ēdināšanas dienesta vadītājs:

• atbildīgs par dienesta kopējo darbību;

• atbildīgs par dienesta mērķu un uzdevumu sasniegšanu;

• atbildīgs par dienesta darbinieku darba plānošanu un 
izpildāmo uzdevumu kvalitāti;

• sniedz norādījumus saviem darbiniekiem;

• seko līdzi darba norisei uzņēmumā.



Ēdināšanas dienesta vadītāja vietnieks:

• aizstāj vadītāju viņa prombūtnes laikā;

• pārrauga un koordinē personāla darbību;

• seko darba kārtībai virtuvē, restorānā, bārā;

• pārrauga un atbild par konferenču nodaļas darbu.



Konferenču un banketa nodaļas vadītājs:

• atbildīgs par konferenču un banketu plānošanu uzņēmumā;

• pieņem pasākumu pasūtījumus;

• Plāno un koordinē savas nodaļas darbiniekus un pasākumu 
norisi.



Konferenču un banketa nodaļas darbinieki:

• atbildīgi par konferenču telpu sakārtošanu pasākumiem;

• koordinē pasākumu norisi.



Restorāna vadītājs:

• atbild par restorāna darbību;

• plāno un koordinē personāla darbību 
brokastīs, restorānā, apkalpošanai 
viesu istabās, pasākumos;

• rīko darbinieku apmācības 
apkalpošanas kvalitātes 
paaugstināšanai restorānā.



Zāles pārzinis:

• atbild par apkalpošanas norisi 
restorānā;

• uzrauga viesmīļu, bārmeņu, 
mācekļu darbu.



Viesmīļi:
• atbildīgi par viesu apkalpošanu restorāna 

zālē, brokastīs, apkalpošanu viesnīcas viesa 
istabās un pasākumos.

Bārmeņi:
• atbildīgi par kvalitatīvu alkoholisko, 

bezalkoholisko un karsto dzērienu 
pagatavošanu un pasniegšanu restorānā;

• atbildīgi par kārtību bārā un bāra noliktavā.



Kafijas viesmīlis (BARISTA):
•Atbildīgs par karsto dzērienu 

pagatavošanu, īpaši specializējas dzērienu 
pagatavošanā.

Vīnu pārzinis (SOMELJĒ):
•Piedāvā un iesaka viesiem dažādus vīnus 

pie viesu izvēlētajiem ēdieniem.

Kafijas viesmīlis un vīnu pārzinis pieejams tikai augstākās kategorijas – 4* un 5* viesnīcas restorānā!



Šefpavārs:

• atbild par atbilstošu ēdienu un 
dzērienu gatavošanu;

• atbildīgs par virtuves personāla 
kvalitatīvu darbu;

• sastāda ēdienkartes;

• izstrādā tehnoloģisko dokumentāciju;

• koordinē un plāno virtuves iepirkumus.



Pavāri, pavāra palīgi:
• atbildīgi par produktu pirmapstrādi;
• atbildīgi par ēdienu un dzērienu gatavošanu.

Trauku mazgātāji:
• mazgā restorāna un virtuves traukus;

• tīra un mazgā restorāna telpas, darbinieku 
garderobes un sanitāros mezglus.



Kvalitātes rādītāji:

• Brokastu zāles tīrība;

• Atmosfēra;

• Darbinieku apkalpošana 
un attieksme;

• Ēdienu un dzērienu 
daudzveidība un 
kvalitāte.

Viesu vajadzību un vēlmju 

izzināšanai svarīgi pārzināt 

mērķa grupas un to prasības 

kvalitatīvu pakalpojumu 

nodrošināšanai!



Brokastis ir būtiskākā 
ēdienreize un labas dienas 
sākuma sastāvdaļa, tāpēc 

jāpārdomā…

Brokastu 

organizācijas 

veids!

Piedāvājuma 

klāsta kvalitāte 

un 

daudzveidība!

Personāla 

sniegums!



Joma Kritērijs

Brokastis Brokastu istaba M* M M M M

Paplašinātās
brokastis

M

Brokastu bufete 
vai līdzvērtīga 

brokastu 
ēdienkarte**

M M

Brokastu bufete 
ar apkalpošanu 
vai līdzvērtīga 

brokastu 
ēdienkarte

M M

Brokastu
ēdienkarte 

apkalpošanai 
viesu istabās

M

M – minimālas prasības
** - pašapkalpošanās piedāvājums ar vismaz tādu pašu produktu izvēli kā paplašinātajās brokastīs ar olu vai olu ēdieniem un brokastu pārslām
Plašāk par šiem kritērijiem skatīt: , aktualizēts šeit.

https://www.lvra.lv/images/stories/pdf/hotelstars_union-kriteriji-lv.pdf
https://www.hotelstars.eu/fileadmin/Dateien/PORTAL_HSU/Kriterienkataloge/Hotelstars_Union_Classification_Criteria_2020_-_2025.pdf


Bufete

Amerikāņu

Apkalpošana 
viesa istabā

Kontinentālās

Angļu

Vēlās 
brokastis 
(brančs)

Brokastis ar 
šampanieti



Klasiski - vieglas brokastis ar:
kafiju, tēju vai karsto šokolādi;
augļu sulām;
cukuru, 
krējumu vai pienu, 
citronu, 
ievārījumu, džemu vai medu,
dažāda veida maizes 

izstrādājumiem, 
sviestu, 
pastēti, 
augļiem un ogām;

Foto avots šeit. 

https://www.thekitchn.com/what-is-a-continental-breakfast-and-what-makes-it-continental-239400


Var tikt papildinātas par 
papildus samaksu ar:

Svaigām brokastu pārslām,

Pienu, jogurtu;

Vārītu olu;

Šķiņķi un sieru.

Visbiežāk piedāvā 1* vai 2* 
viesnīcās, viesu mājās ar 
ierobežotu pakalpojumu 

klāstu un nelielu viesu 
skaitu!



«Pozitīvās puses»

• Viegli plānot produktus;

• Mazi produktu zudumi;

• Nav darbietilpīgi;

• Mazs trauku un inventāra 
patēriņš.

«Negatīvās puses»
• Maza ēdienu izvēle;
• Mazs ēdienu sortiments;
• Uzturoties ilgi, viesus var 

neapmierināt piedāvājums;
• Viesiem stingrākas prasības 

pret kvalitāti;
• Grūti pielāgot piedāvājumu 

cilvēkiem ar pārtikas 
alerģijām un nepanesību.



Kontinentālās brokastis var servēt 

kopējos traukos vai arī:

sviestu, džemu, marmelādi, 

pastētes var servēt vienreizējos 

iepakojumos, kas atvieglo 

produktu plānošanu un samazina 

produktu atkritumus!



Ēdiena nosaukums, izvēle, porcijas 
lielums

Porciju skaits
Vienai personai

Porciju skaits
Divām personām

Kafija (150 ml) 2 3

Tēja (150 ml) 2 3

Augļu sula, trīs veidi (200 ml) 1 2

Maize, vismaz trīs veidi (80g) 2 3

Kruasāns, divu veidu 1 2

Ievārījums, trīs veidi (14 g) 2 4

Sviests (10 g) 2 4

Jogurts, četri veidi (150 g) 1 2



Vairāku veidu kafija;

Tēja – melna, zaļa, augļu, zaļā;

Dzērieni – augstākās kvalitātes un pasniedz karstus (75°C)

Augļu sula (apelsīnu, ābolu, multiaugļu)

(vasaras laikā ar ledu, ziemas laikā – istabas temperatūrā);

Maize – apaļmaizes: kviešu, sēklu vai kviešu ar iesalu;

Maize – šķēles: rudzu vai saldskābā;

Kruasāns – sviesta , saldais

Maize – augstākā labuma, svaiga, pēc iespējas jāpasniedz silta; jānodrošina maizes grauzdēšana 
tosterī;

Ievārījums – ābolu, zemeņu, brūkleņu (ja piedāvā kādu īpaši ievārījumu, tad oriģinālā iepakojumā-stikla 
burkā ar oriģinālu uzrakstu, uzliktu uz apakššķīvja ar salveti);

Jogurts – bez piedevām, persiku, ķiršu, zemeņu; izvēlēties vietējo ražotāju, ar mazāku cukura saturu, 
turēt aukstuma vitrīnā;

Pēc lūguma papildus: medus, bezkofeīna kafija, bezglutēna maize (iepriekš piesakot);

Piemērs:



Salvete;

Auksto uzkodu šķīvis;

Auksto uzkodu galda 
piederumi (nazis un dakša);

Glāze;

Kafijas / tējas tase ar apakštasi, 
tējkaroti;

Kafijas / tējas kanna;

Cukura trauks ar cukura 
standziņām / karoti;

Piena kanna;

Sviesta trauks, sviesta nazis;

Džema rozete, karote.



Viesi paši apkalpojas;
Viesmīļi var piedāvāt aukstos un karstos 

dzērienus;
Ēdienu klāsts atkarīgs no viesnīcas kategorijas 
(servē paplašinātās kontinentālās brokastis ar 
aukstām uzkodām + bufetes galds ar karstajām 
uzkodām);



Plašas izvēles aukstās 
uzkodas (šķiņķis, desa, zivis, 
siers);

Salāti;
Svaigi dārzeņi;
Karstās uzkodas (cīsiņi, 

desiņas, bekons, pankūkas);
Putras;
Olu ēdieni (vārītas, ceptas, 

kultenis, omlete);
Dažādu veidu smalkmaizītes;
Brokastu pārslas;
Jogurti;
Biezpiens.



PAPILDUS PIEDĀVĀJUMS!

Var tikt organizēta daļēja bufete, kur olu ēdienus vai pankūkas 
pagatavo pēc viesa izvēles virtuvē vai turpat bufetē viesa acu priekšā.

Atpūtas vai SPA viesnīcās brokastu bufeti īpašos gadījumos vai 
nedēļas nogalēs papildina ar dzirkstošo alkoholisko dzērienu. 

DER ATCERĒTIES!
 Brokastu bufetes iekārtojums tiek veidots atbilstoši viesu plūsmai;
 Ēdieni un dzērieni tiek grupēti;
 Karstās uzkodas tiek servētas siltumtraukos jeb MARMĪTOS.
 Individuālie trauki un piederumi tiek novietoti galda malās, attiecīgi pie 

katras ēdienu grupas (piemēram, pamatēdiena šķīvji pie karstajām uzkodām, auksto 

uzkodu šķīvji pie salātiem, aukstajām uzkodām, bļodas pie putrām un pārslām, maizes šķīvji –
pie maizes un smalkmaizītēm.)



«Pozitīvās puses»

• Liela, plaša ēdienu un 
dzērienu izvēle;

• Viesi var izvēlēties veselīgākus 
ēdienus;

• Samazinās gaidīšanas laiks, 
ātrāka apkalpošana;

• Vienlaikus var apkalpot lielu 
viesu skaitu.

«Negatīvās puses»

• Liels produktu patēriņš, 
nepareizi plānojot – arī 
zudumi;

• Liels trauku un inventāra 
patēriņš;

• Dārgāka pašizmaksa;

• Lielāka uzmanība produktu un 
procesu kvalitātes 
nodrošināšanai.



Telpai jābūt tīrai, sakārtotai un labi izvēdinātai;
Brokastu galdi saklāti (katrā uzņēmumā savs standarts);
Svaigi ziedi vāzēs uz galdiem un citviet telpā;
Garšvielu tauki piepildīti, tīri uz galdiem, SERVANTA;
Iespēja nodrošināt ar jaunākajiem laikrakstiem – darījuma viesiem;
Brokastu laiks no pl. 6:00 vai pl. 7:00;
Apkalpojošā personāla personīgā sagatavošanās
Informatīvās zīmītes jāizvieto pie ēdieniem un dzērieniem viesu ērtībām 

(ēdiena nosaukums, vielas, alergēni);

Sagatavošanās darbi pirms viesu ierašanās uz 
brokastīm!





Viesmīļi sagaida viesus, ierāda vietas pie galdiem, veic viesu uzskaiti brokastu 
apmeklējuma veidlapā (viesa karte ar istabas nr., viesu skaitu);

Viesmīļi nepārtraukti papildina ēdienu un dzērienu kāstu;
Jānovāc netīrie trauki, vietā jāliek tīrie - arī piederumi;
Jāsakārto galdi jaunu viesu uzņemšanai;
Jānodrošina kārtība arī uz bufetes galdiem;
Jāpalīdz viesiem pagatavot kafija, tēja, uzgrauzdēt maizi
Sniedz palīdzību viesiem;

Darba organizācija brokastu laikā!



Piemērs brokastu viesmīļa darba secībai:

 Saņemt no VUD darbinieka viesu sarakstu, kuriem paredzētas brokastis;
 Uzklāt bufetes galdu, sagatavot koplietošanas traukus, piederumus, salikt individuālos traukus;
 Salikt mazās, lielās tases, apakš šķīvjus, tējkarotes uz blakus automāta palīggalda, piemēram, labajā 

pusē;
 Sakārtot tējas paciņas, cukuru, pienu pie kafijas automāta, piemēram, kreisajā pusē;
 Sakārtot apaļmaizes grozu, maizes kukuli novietot uz maizes dēļa, apsegt ar auduma salveti, blakus 

novietot maizes nazi;
 Izkārtot ēdienus uz bufetes galda;
 Ieslēgt kafijas automātu;
 Sagaidīt viesus sveicinot ar smaidu;
 Pajautāt viesa istabas numuru, fiksēt to uzskaites veidlapā;
 Novēlēt labu ēstgribu, ja nepieciešams-pavadīt līdz galdiņam;
 Sekot līdzi netīro trauku novākšanai, galda saklāšanai, ēdienu, maizes papildināšanai, kafijas 

automāta tīrīšanai;
 Kad viesis paēdis, pajautāt kā garšoja un atvadīties;



Klasiskais piedāvājums (īsās brokastis jeb short breakfast):
 Kafija, tēja vai karstā šokolāde;
 Maizes izstrādājumi, grauzdiņmaize;
 Sviests, džems, medus, ievārījums;
 Brokastu pārslas;

+
 Olu ēdieni (kultenis ar šķiņķi vai bekonu, uz maizes saceptām olām, omlete 

ar šķiņķi vai šampinjoniem);

 Pupiņas tomātu mērcē;
 Kartupeļu plāceņi;
 Melnais pudiņš;
 Tomāti.



Servējums

Angļu brokastis, brokastu 

bufetes veidā
Angļu brokastis, ēdiens 

pagatavots pēc pasūtījuma



Piedāvājums līdzīgs ANGĻU brokastīm:
 kafija;
 Tēja;
 Ceptas vai sakultas olas;
 Bekons vai ceptas desiņas;
 Grauzdiņmaize ar džemu vai sviestu;

+
 Ūdens ar ledu;
 Augļu sulas;
 Augļi vai augļu dzēriens;
 Biezputra;
 Pīrāgi;
 Biezās vafeles;
 Pankūkas u.c.



Piedāvājums:

No pl. 10:00-14:00;

Bagātīgs un plašs ēdienu klāsts (ar 
sarežģītākiem ēdieniem un delikatesēm);

Apvienots brokastu + pusdienu 
ēdienkartes piedāvājums;

(karstie un aukstie dzērieni, maizes un 
konditorejas izstrādājumi, aukstās un karstās 
uzkodas, zupas, karstie pamatēdieni, deserts);

Servējums - bufetes veidā

Pievienotā vērtība – nesteidzīgs 
baudījums, atpūta kopā ar ģimeni, 
muzikāla izklaide, bērnu stūrītis vai 
animators u.c.)



Piedāvājums kā mārketinga aktivitāte 
augstas klases viesu piesaistei nedēļas 
nogalēs!

Piedāvājums no pl. 10:00-11:30;

 Kafija;

 Tēja;

 Alkoholiskie dzērieni (šampanietis, vīns);

 Neliels auksto uzkodu klāsts;

 Karstās uzkodas;

 Deserts;

 Servējums – bufetes veidā;

Brokastis ar šampanieti piedāvā arī oficiālos 
pasākumos vai svētku reizēs!



Speciāla apkalpošanai istabā 
paredzēta ēdienkarte vai no 
restorāna izvēles ēdienkartes vai 
brokastu ēdienkarte pasūtījuma 
veidlapas formā;

Pasūtījuma veikšana, piemēram, 
zvanot uz VUD vai restorānu;

Viesmīlim nepieciešamā 
informācija pasūtījumam 
uz viesa istabu:
 Istabas numurs;
 Viesu skaits;
 Precīzs pasūtīto ēdienu un 

dzērienu saraksts;
 Pasūtījuma piegādes laiks;
 Īpašās vēlmes.



Pasūtījuma pieņemšanas piemērs

Atbildēt uz telefona zvanu ne vēlāk kā pēc trim signāliem;
Paceļot klausuli, nosaukt savu vārdu: Labrīt, Kalniņa kungs, «Smiltene» 

restorāns, Roberts, kā varu jums palīdzēt?»
Pieklājīgi uzklausīt viesa vēlmes, visas detaļas fiksēt pasūtījuma veidlapā;
Uzmanība īpašām vēlmēm;
Papildus piedāvāt ēdienus, dzērienus;
Nepieciešamības gadījumā norādīt aptuveno piegādes laiku;
Atkārtot pasūtījumu;
Atvadīties: «Paldies, ka zvanījāt uz apkalpošanu viesu istabās! Lai jums jauka 

diena!»
Pārskatīt pasūtījuma veidlapu, atzīmēt pasūtījuma pieņemšanas laiku, norādīt 

savu vārdu;
Nodot pasūtījumu izpildei uz virtuvi, bāru.



Izstrādāt apkalpošanas standartus!

Pasūtījuma izpildes laiks, piemēram:
 Dzērienu servēšana – 10-15 min;
 Pusdienas – 20-30 min

Apkalpošanu viesa istabās var veikt:
 Servējot ēdienus no paplātes;
 Izmantojot servējamos ratus;
 Baltvīna, dzirkstošā vīna servēšanai izmanto ledus 

spaini;
 Karstajiem pamatēdieniem – termotrauki;
 Karstie dzērieni – tasēs uz paplātes vai tālākai nogādei 

izmantot tējas/kafijas kannas, termosus.
 Slēgti trauki kvalitātes nodrošināšanai, higiēnai.



Darba organizācija!

Sagatavot paplāti vai servējamos ratus, pārbaudīt to tīrību;
Sagatavot ziedus, galda veļu;
Pārbaudīt sagatavotā rēķina pareizību un ievietot čeka vākos;
Tiklīdz ēdieni un dzērieni pagatavoti, nekavējoties tos nogādāt uz viesa 

istabu;
Servējot pasūtījumu vienam viesim, uz paplātes visu izkārto tādā 

secībā kā uz restorāna galda;
Pirms ieiešanas viesa istabā jāpieklauvē un, tikai saņemot atļauju, 

drīkst ieiet;
Ar viesi jāsaveicinās;



Apkalpošana!

Paplāti novieto uz galda;
 Ja viesis vēlas brokastis gultā, paplāte ir jāpasniedz no malas. Ja šādi vēlas ēst 

divi cilvēki, jāpasniedz divas paplātes;
 Ja viesis vēlas ēst pie galda istabā vai uz balkona, galds jāapsedz ar galdautu 

un paplāte jānovieto uz galda, vai tās saturs jāizkārto uz galda;
 Ja viesis neizsaka īpašas vēlmes, servējamie rati jānovieto istabā;
 Jāpajautā viesim, vai ieliet karstos / aukstos dzērienus;
Viesmīlis lūdz viesim parakstīt rēķinu;
Viesmīlis novēl labu ēstgribu;
Viesa istabā viesmīlis nedrīkst uzturēties ilgāk, kā nepieciešams servēšanai.

Paplātes, servējamos ratus novāc istabene, vai viesmīlis. 
Viesis pats paplāti vai ratus var izlikt arī gaitenī aiz durvīm – apkalpojošais personāls tos nogādās uz 

restorānu!



Piedāvājums

Brokastu standarts ar sviestmaizēm vai 
kruasānu;

Sula (150-200 ml);
Ābols;
Jogurts;
Cepumi vai Riekstu /rozīņu maisījums, 

vai, augļu / pārslu batoniņš;

Rekomendē viesnīcām izstrādāt vairākus 
līdzņemšanas komplekta variantus un dod iespēju 

viesim pašam izvēlēties piemērotāko!



•Darbs notiek līdzīgi kā jebkurā restorānā vai bārā ārpus 
viesnīcas;
•Viesmīļi sagatavo zāli pusdienu vai vakariņu 

apkalpošanai atbilstoši vajadzībām – bufetes 
apkalpošanai vai izvēles ēdienkartes apkalpošanai 
(A`la carte).



Kafijas pauze ir neliela uzkodu un karsto dzērienu piedāvājums, ko 
organizē konferenču un semināru starpbrīžos! 

Prasības:

• Servē konferenču zālē vai blakus telpās (priekštelpā);

• Servējums bufetes galda klājumā;

• Ēdienkarti saskaņo iepriekš ar pasūtītāju (karstie dzērieni, ūdens, nelielas uzkodas);

• Īpašs piedāvājums kafijas pauze ar vīnu!

UZDEVUMS! Izmantojot interneta resursus, veic izpēti viesnīcu ēdienkaršu piedāvājumiem kafijas 
pauzēm. Salīdzini tos, kas kopīgs, kas atšķirīgs!



Pusdienu apkalpošana pasākuma dalībniekiem parasti tiek organizēta 
restorāna zālē.
Prasības:

 Ja viesu skaits neliels, apkalpo pēc AMERIKĀŅU METODES (gatavu porciju pasniegšana)

 Ja viesu daudz – iesaka organizēt pusdienu bufeti ar sēdvietām

- viens bufetes galds ar aukstām uzkodām, salātiem, karstiem ēdieniem; 

- otras galds ar desertam, kafijai;

- restorāna zāles galdi servēti ar galda piederumiem, maizes šķīvi;

- glāzes var servēt uz bufetes galda vai uz restorāna galda.



Vakariņu apkalpošana parasti tiek organizēta svinīgi ar šova 
elementiem, papildina ar bāru un tā piedāvājumu, piesaista vakara 
vadītāju, māksliniekus.



Pasākumu apkalpošana – konferences, semināri, lekcijas, paneļdiskusijas, 
gadatirgi, festivāli, prezentācijas u.c., kā arī banketu apkalpošana.

Kultūras pasākumi Biznesa un tirdzniecības pasākumi Mākslas un izklaides pasākumi

Festivāli
Karnevāli
Svinības
Reliģiskie notikumi

Sapulces
Tirdzniecības izstādes
Gadatirgi

Koncerti
Balvu pasniegšanas ceremonijas

Politiskie un valsts
pasākumi

Izglītības un zinātnes pasākumi Privātie pasākumi

Samiti
Karaļnama pasākumi
Politiskie notikumi
VIP vizītes

Konferences
Semināri
Lekcijas

Kāzas
Svinības
Sociālie pasākumi

Sporta pasākumi

Amatieru/ profesionāļu



Priekšrocības – papildus ienākumi

Pasākumu norises plānošana ietver:
 Vietas un telpu izvēli;
 Pasākuma scenārija un budžeta izstrādi;
 Norises vietas iekārtošanu;
 Nepieciešamā tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu;
 Personāla plānošanu un pienākumu sadalīšanu.





• Katrai telpai jāizstrādā ietilpības plāns:

- telpas lielums, 

- iespējamais iekārtojums, 

- maksimālais cilvēku skaits, 

- īres cena telpai (pilna diena, ½ diena vai 1h īres cena).

+ telpas izvietojums un iespējamais apgaismojums.

Plašākas idejas aplūko šeit!

https://www.hotelbergs.lv/lv/konferencu-zales/cenas/


• Scenāriju izstrādā pasūtītājs/organizētājs, saskaņojot norisi ar 
izpildītāju!

• Budžetu plānošanā iekļauj visus izdevumus:

- telpu īre;

- papilu aprīkojum īre;

- ēdināšanas pakalpojumi u.c.



• Iekārtojums jāpielāgo atbilstoši pasākuma norisei:

- klase;

- «U» forma;

- pieņemšana;

- teātris;

- bankets;

- «O» forma;

- valde.



Pamataprīkojums Papildaprīkojums

- Multimediju projektors un ekrāns
- Bezvadu internets
- Tāfele ar rakstāmpiederumiem
- Mikrofoni un skaņu sistēma
- Rakstāmpiederumi un papīrs

- Interaktīvā balsošanas sistēma
- Sinhronā tulkošana
- Videokamera ar operatoru
- Portatīvie datori
- Audio un video iekārtas
- Videokonferenču iekārtas
- Tribīnes un paaugstinājumi
- Karogi



• Vai telpā ir krēsli visiem dalībniekiem;

• Vai ir papildus krēsli ērti pieejamā vietā;

• Vai darbojas visas elektrības spuldzes;

• Vai darbojas tehniskais aprīkojums;

• Vai telpa ir izvēdināta un ventilācijas sistēmas darbojas;

• Vai tāfeles rakstāmpiederumi ir darba kārtībā (arī dzēšamšvamme);

• Vai ērti pieejamā vietā atrodas elektrības pievada pagarinātājs, ja tāds būtu 
nepieciešams;

• Vai iespējams telpu aptumšot (žalūzijas, pietiekami tumši aizkari);

• Vai uz galdiem atrodas atspirdzinošie dzērieni un glāzes pietiekamā daudzumā;

• Vai uz galdiem atrodas pudeļu atveramie;

• Vai telpā ir papīrgrozs.



• Pasākuma norises gaita;

• Secība;

• Laika grafiks;

• Cikos un kādā veidā tiks organizēta kafijas pauzes un ēdināšana;

• Cikos plānotas citas aktivitātes



• Kādus pakalpojumus viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs nodrošina ēdināšanas 
dienests?

• Kādi ir izplatītākie brokastu veidi izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs?

• Raksturojiet katru brokastu veidu!

• Miniet atšķirību start kontinentālajām un bufetes veida brokastīm! Nosauciet katra brokastu 
veida priekšrocības un trūkumus!

• Nosauciet un raksturojiet galvenos posmus, apkalpojot bufetes veida brokastis!

• Ko ietver apkalpošana viesu istabās?

• Nosauciet galvenos posmus pasūtījuma pieņemšanai un pasūtījuma izpildei viesu istabās!

• Kādas detaļas svarīgi noskaidrot, pieņemot pasūtījumu apkalpošanai viesu istabās?

• Kāda veida ēdienkartes ir pieejamas apkalpošanai viesu istabās?

• Kā var rīkoties viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, ja viesis ir pasūtījis brokastis, bet 
viņam jāaizbrauc pirms brokastu sākuma?

• Raksturojiet kafijas pauzes servēšanu  viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnē!


