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KSA prasmju caurspīdīgums
ECVET procesā tūrisma nozarē Eiropā

5. Darba pakete

R10 “SAPRAŠANĀS MEMORANDS”

Vīne, 24. augusts, 2015

Atbildīgais par darba paketi un rezultātu
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und
Personaltraining GmbH, (BEST) (Austrija)

Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī
publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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TransCSR Saprašanās Memorands (SM)
1

SM priekšvēsture

Pašreizējā Eiropas darba tirgū kvalifikāciju atzīšana un pārskatāmību kļūst arvien svarīgāka, jo ir
pieprasījums pēc augstākas speciālistu mobilitātes. Papildus prasmes ir nepieciešamas nodarbinātībai
un nākotnes prasībām Eiropas darba tirgū. Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) ir augoša joma, kas
rada bažas sabiedrībā, un Eiropas Savienība vēlas izveidot ilgtspējīgu ekonomikas attīstību, balstoties
Eiropa 2020stratēģijā. Jo īpaši attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) īstenošana KSA
ir kvalitātes iezīme, kas ļauj apmierināt nākotnes tirgus prasības un palielina konkurētspēju. Tas prasa
kvalificētus darbiniekus, kas spēj virzīt un vadīt šīs pārmaiņas.
Tomēr, sarežģītība un sadarbības trūkums starp dažādiem apmācību sniedzējiem/ iestādēm un starp
dažādu valstu sistēmām vājina stratēģijas ietekmi. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem, ar ko
jāsaskaras, ir, profesionālās izglītības (profesionālās izglītības un apmācības) un kvalifikāciju sistēmu
daudzveidība un pat sadrumstalotība Eiropā. ES dalībvalstīs pastāv Nacionālās Kvalifikāciju
Ietvarstruktūras, kas nosaka kvalifikāciju līmeņus kvalifikāciju vai šo līmeņu klasifikāciju. Šīs
ietvarstruktūras var būt vai nebūt vērstas uz izglītības vai apmācības ciklu organizēšanu. Turklāt
atkarībā no šīm ietvarstruktūrām, kvalifikāciju var iegūt, pabeidzot tikai viena veida oficiālo mācību
programmu vai vairākas dažādas. Izglītības un apmācības sniegšanā iesaistīts plašs loks: ministrijas,
aģentūras, nodarbinātības nozares, uzņēmumi, sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas, un tā
tālāk. Dažos gadījumos valsts iestāde var akreditēt vai pilnvarot apmācību sniedzējus sagatavot
speciālistus un piešķirt kvalifikācijas, u.c. Citos gadījumos šīs funkcijas var būt deleģētas reģionālā
līmenī vai pakalpojumu sniedzējiem.
Šie šķēršļi traucē iedzīvotājiem iegūt izglītību un apmācību, apvienot un uzkrāt dažādās mācību
sistēmās iegūtos mācību rezultātus. Tās apgrūtina iedzīvotājiem pārvietoties Eiropas profesionālās
izglītības un apmācības (PIA) jomā un Eiropas darba tirgū un īstenot patiesu mūžizglītību bez
robežām. Tādēļ ir nepieciešams veids, kas ļautu cilvēkiem turpināt izglītības ceļu, balstoties uz
mācību rezultātiem, pārceļoties no vienas mācību sistēmas uz citu, un no vienas valsts uz otru.
Saskaņā ar EK identificētajām problēmām Eiropas darba tirgū, projekta TransCSR 1 mērķis ir KSA
prasmju tūrisma nozarē caurskatāmība un atzīšana vismaz sešās Eiropas valstīs, izmantojot ECVET
instrumentus (Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālajai izglītībai un apmācībai)2 un Eiropas
kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI). TransCSR projekts pārnes Leonardo da Vinci (LdV) projekta Train to
Change 3 un citu KSA apmācību rezultātus plašākā sistēmiskā un ģeogrāfiskā vidē.

1

www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11038#.VebK02fmQ3E
http://www.ecvet-team.eu/en
3
Atsauces kods: DE/11/LLP-LdV/TOI/147 443
2
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SM mērķi

ECVET ir tehnisks ietvars indivīdu mācību rezultātu pārnesei, atzīšanai un, vajadzības gadījumā,
uzkrāšanai, lai sasniegtu kvalifikāciju atbilstoši ES 2009. gada rekomendācijai. ECVET instrumenti un
metodika ietver kvalifikāciju aprakstu mācību rezultātu sadaļu izteiksmē, norādot iegūstamos
punktus. Metodika ietver arī pārneses un uzkrāšanas procesa, kā arī papildinošo dokumentu
aprakstu, piem., mācību līgumus, atzīmju lapu izrakstus un ECVET lietotāju rokasgrāmatas. ECVET ir
paredzēta, lai atvieglotu mācību rezultātu atzīšanu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem
mobilitātes ietvaros un kvalifikāciju iegūšanu.
TransCSR inovāciju pārneses projekts, ko finansē Eiropas Savienības Mūžizglītības programma 20072013 Leonardo da Vinci projektu plūsmā, tika izstrādāts, lai sasniegtu iepriekš minētos vispārējos
mērķus, īpaši attiecībā uz KSA iemaņām tūrisma nozarē, piedāvājot ECVET apmācības rezultātus un
novērtēšanas instrumentu, lai panāktu saistīto zināšanu, prasmju un kompetenču pārredzamību.
Projekta konsorcijs sastāv no deviņu Eiropas valstu partneriem: Vācijas konsultāciju organizācija KATE
ar pieredzi KSA, tūrisma un pieaugušo izglītības jomā, Itālijas tūroperatoru asociācija AITR, Latvijas
Lauku tūrisma asociācija, izglītības partneris BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und
Personaltraining GmbH Austrijā, University College Birmingham Apvienotajā Karalistē, Vācijas
ilgtspējīgas attīstības universitāte HNE Eberswalde,
ar pieredzi gan prasmju atzīšanā un
novērtēšanā, Diesis Beļģijā un Itālijas asociācija LEGACOOP ar plašu sadarbības tīklu pieredzi. Eiropas
Atbildīga Tūrisma un Viesmīlības Alianse EARTH atbalsta projektu kā asociētais partneris.
TransCSR projekta aktivitāšu rezultātā līdz šim ir definēts šis transnacionālais dokuments, kopīgs
visiem iesaistītajiem Eiropas partneriem, kuru mērķis ir veidot sadarbības sistēmu starp
kompetentajām iestādēm. Tā mērķis ir iedibināt savstarpēju uzticēšanos starp partneriem. Šajā
Saprašanās memorandā partnerorganizācijas savstarpēji atzīst cita citas attiecīgos kritērijus un
procedūras zināšanu, prasmju un kompetenču kvalitātes nodrošināšanai, pārbaudei, apstiprināšanai
un atzīšanai, lai pārnestu kvalifikācijas "KSA asistents", "KSA izpildītājs", "KSA speciālists / KSA
vadītājs“ tūrismā , kas ir balstītas uz Apmācības Rezultātu Matricu KSA tūrismā (skatīt šī SM 2.
pielikumu).
Šis SM nosaka, ka visas iesaistītās puses:
 savstarpēji akceptē cita citas ieinteresētā dalībnieka un / vai kompetentās institūcijas
statusu;
 savstarpēji akceptē cita citas kvalitātes nodrošināšanas, pārbaudes, apstiprināšanas un
atzīšanas kritērijus un procedūras kā adekvātas;
 vienojas par partnerības darbības nosacījumiem, piemēram, SM pārskatīšanas mērķiem,
termiņiem un kārtībai;
 vienojas par kvalifikāciju salīdzināmību piekrīt salīdzināmību saistībā ar nākotnē
paredzamo kredītpunktu pārnesi, izmantojot EKI kvalifikācijas līmeņu noteikšanai.
 katra organizācija ir atbildīga par savu finansējumu.
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Vai ir notikusi vienošanās par citiem mērķiem? Lūdzu, atzīmējiet:
 Nē
 Jā – konkrētās vienošanās, lūdzu, aprakstiet šeit:

3

Informācija par kvalifikācijām ‘KSA asistents’, KSA izpildītājs‘ ‘KSA
speciālists/ KSA vadītājs’ tūrismā šī SM kontekstā.

Pamatojoties uz KSA pamatprasmju analīzi tūrisma nozarē un labākās prakses piemēriem ECVET
procesos, TransCSR projektā tika izstrādāta ar KSA saistīto zināšanu, prasmju un kompetenču
Apmācības Rezultātu Matrica (ARM) profesiju profiliem "KSA asistents", "KSA izpildītājs", "KSA
speciālists / CSR vadītājs" tūrisma jomā. Tā ietver vairākas KSA tēmas, kas uzskaitītas pielikumos (2.
pielikums – Apmācību Rezultātu Matrica KSA tūrismā ir pieejams angļu valodā). Kvalifikācija tūrisma
jomā "KSA asistents" ir ietverta EKI 3. līmenī, "KSA izpildītājs" - EKI 4. līmenī un "KSA speciālists / KSA
vadītājs" - 5. līmenī.

4

SM izvērtēšanas un pārskatīšanas process

Šī vienošanās ir pakļauta Apvienotās pārvaldības komitejas periodiskai pārskatīšanai, ko vada Kate Ecology & Development (Vācija).

4.1 Noteikumi un procedūras SM monitoringam un ieviešanai
Apvienotā pārvaldības komiteja ir izveidota, lai atvieglotu SM īstenošanu SM, lai pārraudzītu
administratīvos procesus, un lai uzraudzītu visu iesaistīto pušu darbību, kas ir piekritušas šī SM
saistošajiem noteikumiem un nosacījumiem, lai iespēju robežās nodrošinātu, ka varbūtējās
nesaprašanās vai domstarpības, tiktu atrisinātas ātri un atbilstoši šī SM mērķiem.
Apvienotā pārvaldības komiteja arī uzraudzīs procesus, lai īstenotu šo SM, efektīvi un bez
diskriminācijas, un turpināt informācijas apmaiņu ar jebkādiem līdzekļiem, kas uzskatāmi par
vispiemērotākajiem, tostarp regulāru komunikāciju un dalīšanos ar informāciju.
Apvienotā pārvaldības komiteja tiekas vismaz reizi gadā vai tik bieži, cik vajadzīgs, telekonferencēs, lai
efektīvi veiktu savus pienākumus, un palīdzētu iespējamo strīdu risināšanā.
Visas organizācijas, kas parakstījušas šo memorandu, ir pārstāvētas Apvienotajā pārvaldības komitejā
ar vienu (1) pārstāvi. Apvienotajā pārvaldības komitejā pārstāvētās organizācijas ir sākotnējās SM
līgumslēdzējas puses un visas iestādes un organizācijas, kas to parakstījušas vēlāk.
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Organizācijas, kas ieinteresētās pievienoties šim SM, paraksta to un nosūta parakstīto kopiju
Apvienotajai pārvaldības komitejai, kas savā nākamajā sanāksmē vienbalsīgi apstiprina jaunos SM
dalībniekus.
Organizācijām, kas ir ieinteresētās pievienoties šim SM, ir iespēja to parakstīt, arī nepiedaloties
Apvienotajā pārvaldības komitejā. Tas ir jānorāda, nosūtot parakstīto SM Apvienotajai pārvaldības
komitejai.
Līdz citam lēmumam, Apvienotā pārvaldības komitejas pamatā ir TransCSR projekta koordinators
KATE (Vācija).
SM nav dalības maksas. Katra organizācija ir atbildīga par savu finansējumu.

4.2 Dialoga un administratīvās sadarbības metodes
Apvienotā pārvaldības komiteja ieviesīs šādus mehānismus un procedūras:
 Periodiski pārskatīt šī SM saturu;
 Izstrādāt noteikumus un procedūras, kas nepieciešamas šī SM īstenošanai izvērtēšanai un
uzraudzībai. Apvienotās pārvaldības komitejas dalībnieki uzturēs regulārus kontaktus, kā
minēts iepriekš šajā dokumentā;
 Kalpot kā informācijas avotam attiecīgās profesijas pārstāvjiem iesaistītajās valstīs;
 Kalpot kā strīdu izšķiršanas līdzeklim šī SM īstenošanā;
 Veikt papildu uzdevumus, ko nosaka Apvienotā pārvaldības komiteja.

5

Darbības laiks

Šo SM ir parakstījis katras dalīborganizācijas oficiāls pārstāvis. Tā stājas spēkā attiecībā uz katru pusi
no parakstīšanas dienas. Šis SM un tā pielikumi ir angļu valodā.

Šis SM ietver divus pielikumus:
1. pielikums - TransCSR projekta Saprašanās Memorandu parakstījušās organizācijas;
2. pielikums - "KSA Apmācību Rezultātu Matrica tūrismā".

TransCSR Saprašanās Memorands ir spēkā parakstītājiem, līdz tie vēlas izstāties no šī SM un par to
rakstiski informē Apvienotās pārvaldības komitejas priekšsēdētāju. Apvienotā pārvaldības komiteja
jāinformē līdz nākamajai vadības komitejas sanāksmei.

Citas izmaiņas SM saturā ir jāsniedz rakstiski un jāapstiprina ar Apvienotās pārvaldības komitejas
parakstu mēneša laikā pēc ierosinātajām izmaiņām; visi dalībnieki ir jāinformē rakstveidā par jauno
SM versiju mēneša laikā.

DE/13/LLP-LdV/TOI/147 659
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Organizācijas, uz kurām attiecas šis SM

SM ir vienošanās ir atvērta visām ieinteresētajām organizācijām, jo īpaši valsts iestādēm, kuru
kompetencē ir tūrisma, PIA un/ vai KSA jomas, sociālajiem partneriem un PIA sniedzējiem, kas
darbojas tūrisma nozarē un citām ieinteresētajām pusēm, kas var palīdzēt īstenot TransCSR
Saprašanās Memorandu Eiropas , valsts, reģionālā, vietējā un nozaru līmenī, sākot ar Leonardo da
Vinci Inovāciju pārneses projekta "TransCSR" partneriem, kā arī citām organizācijām, kas vēlas
sadarboties SM ietvaros.
Rakstisks iesniegums par pievienošanos jāadresē Apvienotās pārvaldības komitejas vadībai - KATE
(Vācija). Pēc apstiprināšanas, ieinteresētās puses oficiālā pārstāvja parakstīts TransCSR SM tiks
pievienots SM dalībnieku sarakstam un attiecīgajiem pielikumiem.
Apvienotās pārvaldības komitejas vadība:

KATE - Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung e.V.
Adrese: Blumenstraße 19, 70182 – Stuttgart, Germany
Tālrunis/fakss: +49- (0)711-248397-0
Www: http://www.kate-stuttgart.org/

DE/13/LLP-LdV/TOI/147 659
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Pielikumi
1. Pielikums - TransCSR projekta Saprašanās Memorandu parakstījušās
organizācijas
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1. Organizācija
Valsts: Vācija
Organizācijas nosaukums: KATE - Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung e.V.
Adrese: Blumenstraße 19, 70182 Stuttgart, Germany
Tālrunis/fakss: +49- (0)711-248397-0
E-pasts: info@kate-stuttgart.org
www: http://www.kate-stuttgart.org/

Kontaktpersona
Vārds: Lena Detel
Amats: Project coordinator
Tālrunis/fakss: +49 711 248397-16
E-pasts: lena.detel@kate-stuttgart.org

Paraksti
Organizācija / Valsts

Organizācija / Valsts

Vārds, uzvārds, amats

Vārds, uzvārds, amats

Vieta, datums

Vieta, datums
(dzēsiet, ja nav nepieciešams)

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo kvalifikāciju:
 ‘KSA asistents’,  ‘KSA izpildītājs’,  ‘KSA speciālists/KSA vadītājs’ tūrismā
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2. Organizācija
Valsts: Latvija
Organizācijas nosaukums: Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Adrese: Kalnciema 40, Ķegums
Tālrunis/fakss: +371 67617600
E-pasts: asnate@celotajs.lv
Www: www.celotajs.lv

Kontaktpersona
Vārds: Asnate Ziemele
Amats: director
Tālrunis/fakss: 371 29285756
E-pasts: asnate@celotajs.lv

Paraksti
Organizācija / Valsts

Organizācija / Valsts

Vārds, uzvārds, amats

Vārds, uzvārds, amats

Vieta, datums

Vieta, datums

(dzēsiet, ja nav nepieciešams)

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo kvalifikāciju:
 ‘KSA asistents’,  ‘KSA izpildītājs’,  ‘KSA speciālists/KSA vadītājs’ tūrismā
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3. Organizācija
Valsts: Austrija
Organizācijas nosaukums: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining
GmbH
Adrese: Mariahilferstr. 8, 1070 - Vienna
Tālrunis/fakss: ++43-1-585 50 50
E-pasts: office@best.at
Www: www.best.at

Kontaktpersona
Vārds: Mag. Karin Kronika
Amats: Member of Management Board
Tālrunis/fakss: ++43-1-585 50 50
E-pasts: office@best.at

Paraksti
Organizācija / Valsts

Organizācija / Valsts

Vārds, uzvārds, amats

Vārds, uzvārds, amats

Vieta, datums

Vieta, datums

(dzēsiet, ja nav nepieciešams)

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo kvalifikāciju:
 ‘KSA asistents’,  ‘KSA izpildītājs’,  ‘KSA speciālists/KSA vadītājs’ tūrismā
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4. Organizācija
Valsts: Beļģija
Organizācijas nosaukums: DIESIS European Research and Development Service for the Social
Economy
Adrese: Square de Meeûs 18, 1050 Brisele
Tālrunis/fakss: +32 254310 43
E-pasts: diesis@diesis.coop
Www: www.diesis.coop

Kontaktpersona
Vārds: Gianluca Pastorelli
Amats: Manager
Tālrunis/fakss: +32 254310 46
E-pasts: luca.pastorelli@diesis.coop

Paraksti
Organizācija / Valsts

Organizācija / Valsts

Vārds, uzvārds, amats

Vārds, uzvārds, amats

Vieta, datums

Vieta, datums

(dzēsiet, ja nav nepieciešams)

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo kvalifikāciju:
 ‘KSA asistents’,  ‘KSA izpildītājs’,  ‘KSA speciālists/KSA vadītājs’ tūrismā
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5. Organizācija
Valsts: Itālija
Organizācijas nosaukums: AITR –Associazione Italiana Turismo Responsabile
Adrese: Viale Aldo Moro 16, 40127 Boloņa
Tālrunis/fakss: +39 051 509842
E-pasts:info@aitr.org
Www: www.aitr.org

Kontaktpersona
Vārds: Francesco Marmo
Amats: Coordinator
Tālrunis/fakss: +39 051 509842
E-pasts: marmo.aitr@gmail.com

Paraksti
Organizācija / Valsts

Organizācija / Valsts

Vārds, uzvārds, amats

Vārds, uzvārds, amats

Vieta, datums

Vieta, datums

(dzēsiet, ja nav nepieciešams)

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo kvalifikāciju:
 ‘KSA asistents’,  ‘KSA izpildītājs’,  ‘KSA speciālists/KSA vadītājs’ tūrismā
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6. Organizācija
Valsts: Apvienotā Karaliste
Organizācijas nosaukums: School of Tourism, University College Birmingham
Adrese: Summer Row, B3 1JB Birmingema
Tālrunis/fakss: +44 (0)121 604 1000
E-pasts: registry@ucb.ac.uk
Www: www.ucb.ac.uk

Kontaktpersona
Vārds: Jacob Walker
Amats: Employer Contracts Officer
Tālrunis/fakss: +44 (0) 121 232 4480
E-pasts: j.walker@ucb.ac.uk

Paraksti
Organizācija / Valsts

Organizācija / Valsts

Vārds, uzvārds, amats

Vārds, uzvārds, amats

Vieta, datums

Vieta, datums

(dzēsiet, ja nav nepieciešams)

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo kvalifikāciju:
 ‘KSA asistents’,  ‘KSA izpildītājs’,  ‘KSA speciālists/KSA vadītājs’ tūrismā
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7. Organizācija
Valsts: Itālija
Organizācijas nosaukums: Legacoop – Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
Adrese: Via Guattani 9, 00161 Roma, Itālija
Tālrunis/fakss: +39 06 844391
E-pasts: info@legacoop.coop
Www: www.legacoop.coop

Kontaktpersona
Vārds: Massimo Gottifredi
Amats: Legacoop tourism sector chair person
Tālrunis/fakss: +39 06 844391
E-pasts: m.gottifredi@legacoopromagna.it

Paraksti
Organizācija / Valsts

Organizācija / Valsts

Vārds, uzvārds, amats

Vārds, uzvārds, amats

Vieta, datums

Vieta, datums

(dzēsiet, ja nav nepieciešams)

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo kvalifikāciju:
 ‘KSA asistents’,  ‘KSA izpildītājs’,  ‘KSA speciālists/KSA vadītājs’ tūrismā
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8. Organizācija
Valsts: Beļģija
Organizācijas nosaukums: EARTH – European Alliance of Responsible Tourism and Hospitality
Adrese: Square de Meeûs 18, 1050 Brussels, Beļģija
Tālrunis/fakss: +32 25431042
E-pasts: info@earth-net.eu
Www: www.earth-net.eu

Kontaktpersona
Vārds: Maurizio Davolio
Amats: President
Tālrunis/fakss: +32 25431042
E-pasts: presidenteaitr@aitr.org

Paraksti
Organizācija / Valsts

Organizācija / Valsts

Vārds, uzvārds, amats

Vārds, uzvārds, amats

Vieta, datums

Vieta, datums

(dzēsiet, ja nav nepieciešams)

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo kvalifikāciju:
 ‘KSA asistents’,  ‘KSA izpildītājs’,  ‘KSA speciālists/KSA vadītājs’ tūrismā
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9. Organizācija

Valsts: Vācija
Organizācijas nosaukums: Eberswalde University for Sustainable Development
Adrese: Friedrich-Ebert-Straße 28, 16225 Eberswalde
Tālrunis/fakss: +49-3334-657-0
E-pasts:
Www: www.hnee.de

Kontaktpersona
Vārds: Dr. Wolfgang Strasdas
Amats: Professor
Tālrunis/fakss: +49-3334-657-304
E-pasts: wolfgang.strasdas@hnee.de

Paraksti
Organizācija / Valsts

Organizācija / Valsts

Vārds, uzvārds, amats

Vārds, uzvārds, amats

Vieta, datums

Vieta, datums

(dzēsiet, ja nav nepieciešams)

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo kvalifikāciju:
 ‘KSA asistents’,  ‘KSA izpildītājs’,  ‘KSA speciālists/KSA vadītājs’ tūrismā
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2. pielikums - "Learning Outcome Matrix"
“R05_WP3_P0_Learning outcome matrix”
Apmācības Rezultātu Matrica kvalifikācijai (-ām) tūrisma jomā
 ‘KSA asistents,  ‘KSA izpildītājs,  ‘KSA speciālists / KSA vadītājs“
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