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Moduļa “Profesionālā angļu valoda tūrisma nozarē strādājošajiem” apraksts 

 

Moduļa mērķis Sekmēt izglītojamā spējas lietot angļu valodu veiksmīgai tūrisma pakalpojumu sniegšanai.  

Moduļa uzdevumi 

 

Attīstīt izglītojamā prasmes:  

- mutiski komunicēt ar tūrisma nozares speciālistiem, klientiem, tūristiem, sadarbības partneriem angļu valodā;  

- sniegt kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, izmantojot profesionālo angļu valodu; 

- lasīt un pildīt profesionālos dokumentus angļu valodā;  

- sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus;  

- lietot elektroniskās datu bāzes, e-instrumentus; 

- izveidot izglītojamā darba mapi/rokasgrāmatu. 

Moduļa ieejas nosacījumi Angļu valoda ar priekšzināšanām pamatlīmenī  A1 – A2. 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa apguves noslēgumā izglītojamais kārto ieskaiti – kombinētu pārbaudes darbu, kas sastāv no 3 daļām – 

rakstiskās, elektroniskās un mutiskās. Rakstiskā daļa ietver lietišķo vēstuli, elektroniskā – maršrutēšanu, 

mutiskā – sarunvalodas prasmi kādā no tēmām. 

Moduļa nozīme/ 

pielietojamība 

Profesionālās pilnveides modulis  ir paredzēts tūrisma pakalpojumu nozarē strādājošiem profesionālās angļu 

valodas prasmju pilnveidošanai darba pienākumu veikšanai. 

Minimālais stundu skaits 60 stundas 
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MODUĻA „PROFESIONĀLĀ ANGĻU VALODA TŪRISMA NOZARĒ STRĀDĀJOŠIEM” SATURS 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms% no kopējā 

moduļa apjoma) 

Ieteicamais 

saturs 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti Idejas īstenošanai 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: lietot 

profesionālo 

terminoloģiju angļu 

valodā, komunicējot ar 

tūrisma speciālistiem par 

tūrisma industriju. 

 

Zina: vispārējo 

profesionālo 

terminoloģiju tūrisma 

industrijas struktūrā. 

 

Izprot: profesionālās 

angļu valodas mutvārdu 

komunikācijas nozīmi. 

 

1. Mutvārdu 

profesionālā 

komunikācija par  

tūrisma industriju 

pasaulē un Latvijā. 

(20%) 

1.1. Tūrisma 

industrijas 

segmentācijas 

profesionālā 

terminoloģija. 

1.2. Tūrisma 

galamērķi, valstis. 

1.3. Pasaules 

tūrisma industrijā 

nozīmīgākie 

akronīmi, t.sk. 

MICE - darījumu 

tūrisms.  

 

1.1. Nosauc pasaules 

tūrisma industrijas 

segmentus pēc tūrisma 

veidiem angļu valodā. 

1.2. Īsi, vienkārši angļu 

valodā raksturo dažus 

tūrisma galamērķus, 

nosauc ES valstis. 

1.3. Atpazīst pasaules 

tūrisma industrijai 

nozīmīgākos akronīmus 

angļu valodā. 

 

1.1. Nosauc un 

paskaidro pasaules 

tūrisma industrijas 

segmentus pēc tūrisma 

veidiem, t.sk. nišu 

tūrismu angļu valodā. 

1.2. Brīvi veido sarunu 

angļu valodā  par 

dažādiem tūrisma gala 

mērķiem, raksturo 

darījumu tūrismu, 

nosauc ES valstis un to 

tūrisma galvenos 

resursus. 

1.3. Atpazīst pasaules 

tūrisma industrijai 

nozīmīgākos akronīmus, 

Izglītojamais, izmantojot 

interneta resursus, veido 

kāda tūrisma galamērķa 

raksturojumu angļu 

valodā; radoši strukturē 

nišu tūrismu Latvijā 

angļu valodā;  analizē 

darījumu tūrisma 

attīstību Latvijā; iegūst  

informāciju  par 

UNESCO, WWF, 

UNWTO  nozīmi 

pasaules un Latvijas 

tūrisma resursu 

saglabāšanā un diskutē 

par to. Izmanto 

ģeogrāfijas atlantu valstu 

un to tūrisma galveno 

resursu izzināšanai.  
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paskaidro tos angļu  

valodā.  

 

Akronīmus un 

terminoloģiju dokumentē 

darba mapē. 

2.Spēj: lietot 

profesionālo 

terminoloģiju, 

komunicējot ar klientu. 

 

Zina: profesionālo 

terminoloģiju darba 

pienākumu veikšanai, 

pareizu profesionālu 

valodas lietošanu. 

 

Izprot: profesionālas 

angļu valodas nozīmi 

profesionālas darbības 

veikšanai. 

 

2. Mutvārdu 

profesionālā 

komunikācija  ar 

klientiem par 

rezervāciju 

(24%) 

2.1. Profesionālā 

terminoloģija 

angļu valodā 

naktsmītņu 

iedalījumā un 

pakalpojumos. 

2.2. komunikācija 

angļu valodā ar 

klientu:  

- telefoniski; 

- klātienē. 

 

2.1. Nosauc: naktsmītņu 

un viesnīcu istabu 

iedalījumu; restorāna, 

SPA, tūrisma 

pakalpojumus angļu 

valodā. 

2.2. Telefonsarunā un 

klātienē lieto 

nepieciešamās 

standartfrāzes naktsmīnes 

un pakalpojumu 

rezervācijai un 

reģistrācijai, vienkāršus 

īsus dialogus angļu 

valodā. 

2.1. Nosauc un raksturo:  

naktsmītņu un viesnīcu  

istabu iedalījumu; 

restorāna, SPA, tūrisma 

pakalpojumus angļu 

valodā . 

2.2. Brīvi veido 

telefonsarunu un 

klātienes dialogus 

naktsmītnes un 

pakalpojumu 

rezervācijai un 

reģistrācijai, sniedz 

ieteikumus, atvainojas 

par pārpratumu vai 

risina pēkšņu 

problēmsituāciju, 

ievērojot lietišķo etiķeti 

angļu valodā 

Izmanto naktsmītņu 

rezervācijas interneta 

vietnes profesionālās 

terminoloģijas 

nostiprināšanai un on-

line rezervācijas 

izpratnei. Izglītojamie 

klausās audio materiālu 

par rezervāciju. Pēc tam 

izspēlē dažādu situāciju 

lomu spēles par 

rezervācijas pieteikšanu 

un pieņemšanu.  

Interneta vietnes adreses 

un terminoloģiju 

dokumentē darba mapē. 

 2.3. Profesionālā 

terminoloģija 

angļu valodā 

Lieto transporta biļešu 

rezervācijas profesionālo 

terminoloģiju īsās, 

vienkāršās telefona un 

Pārvalda transporta 

biļešu rezervācijas 

profesionālo 

terminoloģiju, brīvi 

Izmanto transporta  

biļešu rezervācijas 

interneta vietnes 

profesionālās 
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transporta biļešu 

rezervācijā. 

2.4. komunikācija 

angļu valodā ar 

klientu:  

- telefoniski; 

- klātienē. 

 

klātienes sarunās angļu 

valodā. 

  

 

veido telefonsarunu un 

klātienes dialogus  

rezervācijai, sniedz 

ieteikumus, atvainojas 

par pārpratumu vai 

risina pēkšņu 

problēmsituāciju, 

ievērojot lietišķo etiķeti 

angļu valodā. 

terminoloģijas 

nostiprināšanai un on-

line rezervācijas 

izpratnei. Izglītojamie  

izspēlē dažādu situāciju 

lomu spēles par 

rezervācijas pieteikšanu 

un pieņemšanu. 

Mācību biļešu paraugus 

ievieto darba mapē. 

3.Spēj: lietot 

profesionālo 

terminoloģiju, 

komunicējot ar tūristu. 

 

Zina: profesionālo 

terminoloģiju tūrisma 

pakalpojumu sniegšanai, 

pareizu profesionālu 

valodas lietošanu. 

 

Izprot: profesionālas 

angļu valodas nozīmi 

tūrisma kvalitatīvu 

pakalpojumu attīstībā. 

3. Mutvārdu 

profesionālā 

komunikācija ar 

tūristu. 

(22%) 

3.1.Profesionālā 

terminoloģija par 

apskates 

objektiem, 

aktivitātēm: 

- ieejas 

noteikumi; 

- dabas objekti; 

- vēsture; 

- arhitektūra; 

- kulinārais 

mantojums u.c. 

Īsi, vienkārši atbild uz 

pedagoga izzinošiem 

jautājumiem par 

konkrētiem tūrisma 

apskates objektiem.  

Brīvi stāsta par kādiem 

izvēlētiem tūrisma 

apskates objektiem, 

plaši tos raksturo.  

Izglītojamie iepazīstas ar 

tūrisma objektu vai 

tūrisma pakalpojumu 

informatīviem 

materiāliem angļu 

valodā, analizē tos. Pēc 

tam izglītojamie veido 

kāda apskates objekta 

(vai sava esoša jeb 

plānota tūrisma 

produkta) plašu 

informatīvu materiālu 

tūristiem angļu valodā, to 

prezentē visai 

izglītojamo grupai. 
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3.2.komunikācija 

angļu valodā ar 

tūristu. 

Ar izstrādātiem  

materiāliem papildina 

darba mapi. 

4.Spēj: izmantot 

profesionālo 

terminoloģiju  ceļojuma 

dokumentos. 

Zina: ceļojumam 

nepieciešamo 

dokumentu profesionālo 

terminoloģiju  

Izprot: profesionālas 

angļu valodas nozīmi 

ceļojuma dokumentos. 

4. Ceļotāja dokumenti. 

(8%) 

4.1. Vīzas. 

4.2.Ceļojuma 

apdrošināšana. 

4.3. Tax free 

zonas PVN 

atmaksas forma.  

Lasa un iztulko 

dokumentus, izmantojot  

elektronisko tulkošanas 

sistēmu Google. 

Lasa, tulko un spēj 

aizpildīt dokumentus 

angļu valodā. 

Izglītojamie iepazīstas ar 

Latvijas Ārlietu 

ministrijas e- materiālu 

ceļotājiem un praktizējas 

vīzas iesnieguma 

aizpildīšanai angļu 

valodā.  

Izglītojamie īsteno 

situāciju spēli par 

nozaudētu bagāžu un 

apdrošināšanas 

dokumentu izmantošanu 

angļu valodā. 

Izglītojamie iepazīstas ar 

pedagoga sniegto PVN 

atmaksas formas 

dokumenta kopijas 

piemēru, diskutē par 

ceļotāja iespējām. 

Dokumentu paraugus 

ievieto darba mapē. 
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5.Spēj: rakstiski 

komunicēt ar klientiem, 

sadarbības partneriem 

angļu valodā. 

Zina: angļu valodas 

lietišķās sarakstes 

formas un etiķeti, 

dokumentu 

noformēšanas 

noteikumus, vārdu 

pareizrakstību un e-vides 

izmantošanas iespējas. 

Izprot: lietišķās rakstu 

valodas kultūras nozīmi 

starptautiskā 

komunikācijā. 

5. Lietišķā sarakste. 

(13%) 

5.1. Lietišķās 

vēstules. 

5.2. Ielūgums. 

5.3. Pasākuma 

darba kārtība. 

Pēc parauga: 

- sagatavo lietišķu vēstuli 

vienkāršā angļu valodā par 

profesionālām tēmām, 

izmantojot atbilstošu 

valodas stilu un  

profesionālos terminus; 

- vienkāršu ielūgumu; 

- īsu pasākuma darba 

kārtību. 

Sagatavo lietišķu vēstuli 

par izvērstu 

profesionālu tēmu, 

ievērojot vēstules 

noformēšanas prasības; 

noformē ielūgumu ar 

paplašinātu informāciju; 

izstrādā detalizētu 

pasākuma darba kārtību. 

Pedagoga sniegto lietišķo 

vēstuļu, ielūgumu un 

konferenču darba kārtību 

angļu valodā piemēru 

analīze; dažādu lietišķo 

rakstu patstāvīga 

izstrāde; izglītojamā 

lietišķa atbildes e-vēstule 

uz klienta jautājumiem 

tūrisma pakalpojumos. 

Izstrādātos paraugus 

ievieto darba mapē. 

6.Spēj: Izmantot 

elektroniskās datu bāzes, 

e- instrumentus 

profesionālās 

informācijas ieguvei un 

ātrai tūrisma 

pakalpojuma sniegšanai. 

Zina: elektronisko datu 

bāzu un e- instrumentu  

interneta vietnes un to 

izmantošanas iespējas. 

6.Elektroniskie 

instrumenti tūrisma 

jomā. 

(10%) 

6.1. Elektroniskās 

mājaslapas.  

6.2.  Wikiloc 

izmantošana. 

6.3. Aplikāciju 

izmantošana 

mobilajās ierīcēs. 

6.4. Maršrutēšana 

GPS, Michelin, 

Googlemaps. 

Tulko ar vārdnīcas 

palīdzību mājaslapu 

saturu. 

Prot atrast aplikācijas, bet 

neizmanto. 

Lieto atsevišķus 

maršrutēšanas e- rīkus 

Lasa un precīzi iztulko 

informāciju.  

Brīvi izmanto Wikiloc 

un aplikācijas un iesaka 

tūristam. 

Pārzina maršrutēšanas 

e-rīkus, tos izmanto. 

Pedagoga vadībā 

izglītojamie praktizējas 

dažādu noderīgu tūrisma 

informācijas elektronisko 

mājaslapu izzināšanā, 

maršrutē, pēta un 

izmanto Wikiloc un 

aplikācijas. 
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Izprot: e-vides nozīmi 

profesionālās 

informācijas ieguvei un  

pakalpojumu sniegšanā. 

 

Noslēguma pārbaudījums (3%) 
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Pārbaudes darbi 
 

1. Ievadvērtēšana: Pedagogs veic individuālas pārrunas ar pretendentu angļu valodas apguves līmeņa noteikšanai, lai varētu secināt, kā 

uzsākt un virzīt mācību procesu.  

 

2. Kārtējā vērtēšana: Ieteicama kārtējā vērtēšana pēc katras moduļa tēmas apgūšanas. Izglītojamie starppārbaudēs demonstrē apgūtās 

profesionālās angļu valodas prasmes.  

 

 

3. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji) 

 

3.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: Moduļa apguves noslēgumā izglītojamais kārto ieskaiti – kombinētu pārbaudes darbu. 

Pārbaudes darbs sastāv no 3 daļām – rakstiskās, elektroniskās un mutiskās. Rakstiskā daļa ietver lietišķās angļu valodas 

terminoloģijas pārbaudi un lietišķās vēstules rakstīšanu. Elektroniskā daļā izglītojamais prezentē prasmes maršrutēt ekskursiju ar 

autotransportu  kādā tīmekļa lietotnē  angļu valodā. Mutiskajā daļā izglītojamais demonstrē apgūtās sarunvalodas prasmes. Rakstiskā 

daļa ilgst  30 minūtes, elektroniskā daļa ilgst 5 minūtes, mutiskā daļa – 10 minūtes. 

 

3.2. Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi): Noslēguma pārbaudes darba 1.daļā izglītojamais veic 2 

uzdevumus: 1.uzdevumā – rakstisku 15 jautājumu testu, izvēloties pareizu lietišķās angļu valodas terminu vai tā tulkojumu. Katra 

pareizā atbilde atbilst 1 punktam. 2.uzdevumā izglītojamais atbilstoši konkrētās situācijas aprakstam raksta lietišķu vēstuli klientam. 

Vēstules izpildi vērtē ar 15 punktiem, atbilstoši pedagoga norādītajiem kritērijiem uzdevuma veikšanai. 2.daļā izglītojamais pēc 

savas izvēles maršrutē kādu ekskursiju tīmekļa  lietotnē. Tā izpildi vērtē ar 10 punktiem, ņemot vērā prezentētās prasmes. 3.daļā 

izglītojamais pēc izvēles īsā un lietišķā dialogā demonstrē kādu no moduļa laikā apgūtajām tēmām. Mutisko daļu vērtē ar 20 

punktiem, ņemot vērā valodas prasmes, lietišķo saturu, ievēroto etiķeti. 

 

3.3. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: 

Izglītojamo darbu vērtē  10 baļļu skalā. Kopā iespējams iegūt 60 punktus. Noslēguma pārbaudes darbs ir nokārtots, ja izglītojamais 

iegūst vismaz 20 punktus. 

 

3.4. Noslēguma pārbaudes vērtēšanas tabula: 



 

Pieaugušo izglītības modulis “Profesionālā angļu valoda tūrisma nozarē strādājošiem” 

10 

 

 

 

 

Vērtējums  līmeņos                 Zems           Vidējs                Optimāls           Augsts 

Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 1- 6 7-12 13-18 19 -24 25-30 31 -36  37- 42 43- 48 49 -54 55 - 60 

 

 

                                                              Noslēguma pārbaudes darbs. 

Time limit 10 min.   Max. 15 points 

Circle the right answer about tourism industry. 

1.Kurā no atbildēm ir norādīts akronīms Apvienoto nāciju pasaules tūrisma organizācijai? 

A. EDEN 

B. WWF 

C. UNWTO 

D.MICE 

2. Kura no atbildēm pareizi angļu valodā apzīmē luksus numuru viesnīcā? 

A. double double 

B. suite 

C. triple 

D. king room 
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3.Kā apzīmē  izejošo tūrismu jeb ceļojumu, kuru dalībvalsts rezidents veic ārpus šīs dalībvalsts? 

A. outbond tourism 

B. domestic tourism 

C. transit tourism 

D. sustainable tourism 

 

4.Kādu viesnīcas prasību izsaka frāze : prepayment 20% of total a day before arrival? 

A. avansa maksājums 20%  no kopējām izmaksām ierašanās dienā 

B. avansa maksājums 20%  no kopējām izmaksām jāsamaksā dienu pirms ierašanās 

C. avansa maksājums 20%  no kopējām izmaksām jāsamaksā dienu pēc ierašanās 

D. 20% pēcmaksa jāsamaksā aizbraukšanas dienā 

 

5.Ko pasūta klients viesnīcā: ‘full board’ 

A. pilnu pakalpojumu programmu 

B. pilnu uzturu jeb brokastis, pusdienas, vakariņas 

C. maltīti numuriņā 

D. brokastis un vakariņas 

 

6.Kura frāze izsaka ieejas atlaidi bērniem? 
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A. discount for participants 

B. dicount with the valid card 

C. discount for the members of association 

D. discount for children 

 

7. Ko izsaka akronīms ‘MICE’ 

A. lietvārda ‘a mouse’ daudzskaiti 

B. pasākumu tūrisma virzienus 

C. vietas nosaukuma apzīmējumu 

D. tūrisma organizācijas nosaukumu 

 

8.Kurš no minētiem tūrisma veidiem ir  ‘nich tourism’ 

A. extreme tourism 

B. ecotourism 

C. health tourism 

D. culture tourism 

 

9. Kura no frāzēm būtu vispiemērotākā viesnīcas rezervācijas atteikumam: 

A. I’m affraid we’re fully booked. 
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B. I regret that we cannot reserve you a room this evening. 

C. We don’t have anything left. 

D. Sorry, no possibilities. 

 

10.Kuras naktsmītnes cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis? 

A. price per single/per night  25.00EUR included bed linen 

B. price per double/per person 15,00EUR included towel 

C. price per triple/ per person/ 18,00 EUR included VAT 

D. price per single/per night 35,00 EUR included breakfast 

 

11.Kādu atsveicināšanās frāzi nosaka lietišķās vēstules etiķete, ja vēstulē  uzrunā  ar “Dear Sir’ ? 

A. yours faithfully 

B. yours sincerely 

C. best wishes 

D. best regards 

 

12. Kāda satura vēstījums ir ‘complain letter’ ? 

A. kopēja sadarbības līguma noslēgšana 

B. rezervācijas atteikums 
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C. sūdzība/pretenzijas 

D. uzaicinājums 

 

13. Kādam nolūkam izmantojama internetvietne ‘wikiloc’? 

A. naktsmītnes rezervācijai 

B. ekskursijas/ceļojuma plānošanai 

C.transporta rezervācijai 

D. ceļojuma apmaksai 

 

14. Raksturot transporta biļeti – ‘ticket on the deck’ 

A. biļete uz prāmja klāja 

B. biļete uzkāpšanai uz kuģa 

C. biļete ar sēdvietu 

D. biļete kajītē 

 

15. Tūrisma darbiniekam jāpalīdz tūristam noskaidrot nakšņošanas iespēju privātos apartamentos valsts galvaspilsētā. Darbinieks 

izmanto internetsaiti: 

A. www.airbnb.com 

B. www.booking.com 
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C. hostelworld.com 

D. www.viamichelin.com 

 

 

                                                                                         

  

http://www.viamichelin.com/
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