
Mācību forma un ilgums: 
Pilna laika dienas mācības (pēc 9. klases) – 4 gadi
Pilna laika vakara mācības  (pēc 12.klases) – 2 gadi 
Mācību maksa: 160 EUR mēnesī   

Ko tu iegūsti, studējot Victoria:
• Augsta līmeņa  vidējo un profesionālo izglītību
• Multilingvālu apmācību (latviešu,  angļu un  krievu valodās)
• Labvēlīgu mācību vidi
• ERASMUS + projekta iespējas (prakses un mācības ārzemēs)
• Iespēju piedalīties Latvijas un starptautiskajos projektos
• Iespēju turpināt  apmācības augstskolā RISEBA ar atlaidi
• 85% absolventi turpina studijas labākajās  augstskolās Latvijā, 

Krievijā, Nīderlandē, Lielbritānijā un citās Eiropas valstīs

Kontakti:
Meža iela 3, 6 korp., Rīga, LV-1048
Tālr. 67807009, 29530400
victoria@riseba.lv

www.victoria.riseba.lv
www.riseba.lv
www.facebook.com/riseba.victoria

Profesionālā vidusskola

Labākā izvēle  9. un 12. klašu absolventiem

aKreditētās PrograMMas:

Finanšu darbinieks

Viesnīcu pakalpojumi

interjera dizains

administratīvie pakalpojumi

Loģistika

tV un video operators

Multimediju dizains

Victoria – Nr. 1 Latvijas  profesionālo skolu reitingā  
pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem

sadarbības partneri:



Makro un mikroekonomika
Finanšu analīze un riski
Uzņēmējdarbības un vadības 

pamati
Mārketings
Finanšu matemātikas un  

statistikas pamati
Tiesību pamati
Grāmatvedības pamati
Finanšu iestādes darbība 
Nodokļu sistēma
Apdrošināšana
Dokumentu pārvaldība
Darba drošība un aizsardzība
Psiholoģija, lietišķā saskarsme, 

ētika
Profesionālā svešvaloda 

(franču, vācu, spāņu)

Tūrisma ģeogrāfija un tūrisma veidi
Tūrisma ekonomika
Viesu uzņemšanas dienests
Saimniecības darba organizēšana
Viesu ēdināšana un apkalpošana
Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas
Bāra darba  organizēšana
Uzskaite un kalkulācija
Viesnīcu drošība
Prečzinības
Uzņēmējdarbība
Saskarsmes psiholoģija
Tiesību zinātne
Prezentēšanas prasmes
Globalizācija
Profesionālā svešvaloda (franču, 

vācu, spāņu)

Krāsu mācība, gleznošana
Zīmēšana
Kompozīcija
Mākslas stilu vēsture
Arhitektūras grafika
Konstruēšanas pamati
Skatlogu noformēšana
Interjera projektēšana
Interjera apgaismojums
Mēbeļu konstruēšanas pamati
Materiāli un tehnoloģijas
Projektu vizualizācija
Datorzinības 
Psiholoģija
Profesionālā ētika
Uzņēmējdarbība nozarē

Video operatora darbs
Datorgrafikas pamati
Digitālās tehnoloģijas
Audiovizuālās tehnoloģijas
Foto mākslas pamati
Aktiermeisterība
Skaņu teorija un režija
Kino un TV vēsture
Kultūras, mākslas vēsture
Radošā procesa psiholoģija
Kompozīcija
Runas un kustību kultūra
Zīmēšana, krāsu mācība
Komercdarbība
Krāsu psiholoģija
Profesionālā svešvaloda

Uzņēmējdarbība
Grāmatvedības pamati
Mārketings
Organizācijas psiholoģija
Tiesību zinātne
Elektroniskā komercija
Biroju darba organizēšana
Personāla vadības pamati
Projektu administrēšana
Loģistikas pamati
IT un tehniskais aprīkojums
Runas un kustību kultūra
Dokumentu pārvaldība
Klientu apkalpošana
Globalizācija
Prezentēšanas prasmes
Franču valoda
Profesionālā ētika un etiķete
Izvēles svešvaloda (vācu vai spāņu 

valoda)

– tava pirmā uzvara!Mācību PrograMMas

FiNaNšu darbiNieKs

ViesNīcu PaKaLPojuMi

iNterjera dizaiNs

tV uN Video oPerators

MuLtiMediju dizaiNs

LoĢistiKa

adMiNistratīVie 
PaKaLPojuMi

Loģistika un piegādes ķēdes
Kravas zinības
Transports un pārvadājumi
Mārketings
Noliktavas un termināli
Starptautiskā tirdzniecība
Transporta loģistika
Muita
Transporta ģeogrāfija
E-komercija
Uzņēmējdarbība nozarē
Bīstamo kravu transportēšana
Grāmatvedības pamati
Krājumu pārvalde
Tiesību pamati
Saskarsmes psiholoģija

Datortehnoloģija
Multimediju tehnoloģija
Datorgrafika un animācija
E-komercija
Zīmēšana, krāsu mācība
Foto un video pamati
Skaņu teorija un mūzika
Grafiskais dizains
Web-dizaina pamati
Virtuālā modelēšana
Kompozīcija
Maketēšanas tehnikas
Kultūras vēsture
Tirgzinības pamati
Vizuālā reklāma
Profesionālā svešvaloda


