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Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija[paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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SATURS

Darba uzdevums: Projekta „Eiropas Dabas Sistēma” (EDS) 2. aktivitātes
mērķi, pasākumi un rezultāti

Darba instruments: metodoloģija EDS projekta 2. aktivitātes veikšanai
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ES konstatētās un pēc EKI (Eiropas Kvalifikāciju Ietvarstruktūra – European
Qualifications Framework, EQF) klasificētās profesijas
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Dabas un lauku tūrisma profesijas Eiropā, kurām projekta ietvaros tiks veikts
ECVET - salīdzināšanas un savstarpējās atzīšanas process.
12
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Darba uzdevums: Projekta „Eiropas Dabas Sistēma” (EDS) 2. Aktivitātes
mērķi, pasākumi un rezultāti
Projekta 2. Aktivitātes mērķis ir sekmēt ECVET procesu profesijām dabas un lauku
tūrisma nozarē, lai salīdzinātu valstu/reģionu/nozares VET sistēmās iegūstamās
profesionālās kvalifikācijas un panāktu to savstarpēju atzīšanu Eiropas valstīs.
Projekta 2. Aktivitāte ietver sekojošus pasākumus:
-

-

veikt detalizētu situācijas izpēti projekta partneru valstīs par profesijām dabas vai
lauku tūrisma nozarē;
klasificēt konstatētās profesijas atbilstoši Eiropas Kvalifikāciju Ietvarstruktūrai
(EKI, angliski - EKI (European Qualification Framework) ar atsauci uz nacionālajām
klasifikāciju sistēmām, piem., Itālijā: ATECO 2007 profesiju klasifikācija pēc
ekonomiskajām nozarēm, NUP06 – profesiju nomenklatūra atbilstoši darba
saturam, ekonomikas nozaru profesiju Teritoriju Karte atbilstoši nacionālajai
profesionālo standartu sistēmai;
noteikt Eiropas profesiju kopumu lauku un dabas tūrisma jomā, kurām tiks veikts
ECVET process. Uzmanība tiks pievērsta EKI 5 vai zemākiem kvalifikāciju līmeņiem,
lai, atbilstoši LLP LdV noteikumiem, attiecinātu projekta darbību tikai uz
arodapmācību, nevis uz formālu augstāko izglītību un trešā līmeņa - augstāko
profesionālo izglītību.

Projekta pirmās tikšanās laikā partneri apmainījās pieredzē līdzīgu pasākumu
veikšanā.
2. Aktivitātes rezultāti ir apkopoti Atskaitē par Profesionālo Kvalifikāciju Izpēti un
Analīzi Dabas un Lauku tūrismā Eiropā. Rezultāti ir:
- detalizēts profesiju struktūras apraksts dabas un lauku tūrismā projekta partneru
valstu profesionālās izglītības sistēmās;
- šo profesiju klasifikācija pēc EKI un pēc nacionālajām profesiju klasifikācijas
sistēmām;
- šo profesiju Eiropas kopums līdz EKI 5. līmenim, kurām projekta ietvaros tiks veikts
ECVET process.

Izpētes un Analīzes rezultāti ir apstiprināti 2. Partneru konsorcija sanāksmē un 15
dienu laikā publicēti publiski pieejamā projekta interneta vietnes sadaļā.
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Darba instruments: metodoloģija EDS projekta 2. aktivitātes veikšanai
Metodoloģijas jeb Instrumenta galvenās speficikācijas tika noteiktas projekta partneru
pirmās tikšanās laikā Perudžā (Perugia) (Itālijā) 2011. gada decembrī. Sekojot tām,
projekta vadošais partneris ARIS izstrādāja metodoloģijas pirmo versiju, kuras
uzlabošanā un pabeigšanā iesaistījās visi partneri.
Metodoloģijai jeb Instrumentam bija jānodrošina 2. Aktivitātes trīs mērķu
sasniegšana:
- identificēt dažādas profesijas dabas un lauku tūrismā katrā Eiropas dalībvalstī;
- klasificēt šīs profesijas pēc EKI;
- noteikt kopīgās pazīmes šīm profesijām līdz 5 EKI līmenim Eiropā, lai veiktu ECVET
procesu.
Saistībā ar šiem trīs mērķiem, Instruments sastāv no 3 daļām:
- pirmajā daļā tiek apzinātas un raksturotas profesijas lauku un dabas tūrismā katrā
valstī. Šo daļu aizpilda partneri, un tajā ir 3 punkti: apzinātās profesijas
nosaukums, apraksts, un darba konteksts;
- otro daļu veido anketa, kura jāaizpilda attiecīgo profesiju pārstāvjiem. Anketā
ietilpst jautājumi par profesijas izpratni, saistošās likumdošanas izpratni,
nepieciešamību pēc Eiropas līmeņa sertifikācijas viņu prasmēm; pašnovērtējums
pēc EKI līmeņiem;
- trešā daļa ir kopsavilkuma tabula ar pārskatu par specifiskām profesiju pazīmēm
dabas un lauku tūrisma nozarē, kas ir apzinātas katrā valstī, ar papildu informāciju
par nacionālajiem, reģionālajiem vai nozares likumiem un noteikumiem,
specifiskajām izglītības, apmācību vai profesionālajām prasībām un EKI līmeni.
Tālākajās lappusēs ir atskaite par izmantoto Izpētes un Analīzes Metodoloģiju
(Instrumentu).
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Projekta 2. Aktivitāte – Profesijas dabas un lauku
tūrismā: situācijas izpēte un analīze
Konstatētās profesijas dabas un lauku tūrismā Eiropā
projekta partneru valstīs un to klasifikācija EKI sistēmā.
Izpētes un Analīzes Instruments

2011. gada decembris

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija[paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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1. daļa
Profesijas dabas un lauku tūrisma nozarē (Valsts)
Profesiju inventarizācija ar īsu aprakstu darba kontekstā
1

PROFESIJA 1

1.1

NOSAUKUMS

1.2

APRAKSTS (maks. 10 rindiņas)

1.3

KONTEKSTS (maks. 10 rindiņas)

2

PROFESIJA 2

2.1

NOSAUKUMS

2.2

APRAKSTS (maks. 10 rindiņas)

2.3

KONTEKSTS (maks. 10 rindiņas)

3

PROFESIJA 3

3.1

NOSAUKUMS

3.2

APRAKSTS (maks. 10 rindiņas)

3.3

KONTEKSTS (maks. 10 rindiņas)
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2. daļa
Anketa profesiju pārstāvjiem dabas un lauku tūrisma nozarē
1. Sniedziet savas profesijas definīciju: _____________________________________
2. Vai Jūsu profesija ir iekļauta nacionālā, reģionālā, vai nozares kvalifikācijas sistēmā vai noteikumos?
JĀ (precizējiet): ________________________________________________________________________
NĒ
NEZINU

3. Vai piekrītat, ka būtu svarīgi skaidri noteikt un sertificēt Eiropas līmenī profesionālās kompetences dabas un lauku
tūrisma nozarē?
JĀ, jo ________________________________________________________________________
NĒ, jo _________________________________________________________________________
NEZINU

4. Raksturojiet savas profesionālās zināšanas un prasmes, atzīmējot tuvāko tām atbilstošo atbilžu variantu:
Vispārīgas pamatzināšanas; pamatprasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai; darbs vai apmācība tiešā
pārraudzībā.
Faktu pamatzināšanas jūsu darba jomā; pamata teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai,
izmantojot atbilstošu informāciju, pildītu uzdevumus un, izmantojot vienkāršus nosacījumus un līdzekļus, risinātu
ikdienišķas problēmas; darbs vai apmācība, ko veic pārraudzībā, ar zināmu autonomiju.
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Teorētiskas zināšanas un praktiskas prasmes, kas nepieciešamas darbu izpildei un problēmu risināšanai, izvēloties un
pielietojot pamatmetodes, līdzekļus, materiālus un informāciju; uzņemoties atbildību par darba vai apmācību uzdevumu
izpildi; spēja patstāvīgi risināt problēmas.
Plašas faktu un teorētiskās zināšanas darba vai apmācību jomā, praktiskās prasmes, kas nepieciešamas risinājumu
rašanai specifiskām problēmām darba vai apmācību jomā; spēja rīkoties atbilstoši darba vai mācību situācijām, kas
parasti ir paredzamas, bet var arī mainīties; spēja pārraudzīt citu ikdienas darbu, uzņemoties noteiktu atbildību par darba
vai apmācību vērtēšanu un uzlabošanu.
Vispusīgas, specializētas faktu un teorētiskās zināšanas darba vai studiju jomā un šo zināšanu robežu apzināšanās;
vispusīgs teorētisko zināšanu un praktisko prasmju kopums, kas nepieciešams, lai rastu radošus risinājumus abstraktām
problēmām; vadības un uzraudzības veikšana darba vai mācību aktivitātēm, kur iespējamas neprognozējamas izmaiņas;
sevis un citu izvērtēšana un snieguma pilnveidošana.
Padziļinātas zināšanas darba vai mācību jomā, ietverot kritisku izpratni par teorijām un principiem; augsta līmeņa
prasmes, kas demonstrē meistarību un radošumu, un kas ir nepieciešamas sarežģītu un neparedzamu problēmu
risināšanai specializētā darba vai mācību jomā; sarežģītu tehnisku vai profesionālu aktivitāšu vai projektu vadība,
uzņemoties atbildību par lēmumu pieņemšanu neprognozējamos darba vai mācību apstākļos; atbildības uzņemšanās par
indivīdu vai grupu profesionālās attīstības vadību.
Ļoti specifiskas zināšanas, kuras daļēji ir darba vai studiju jomas zināšanu avangardā un kuras ir pamats oriģinālai
domāšanai un/vai izpētei/ kritiska izpratne par jautājumiem saistībā ar zināšanu problēmām konkrētā jomā un dažādu
jomu saskarē; specializētas problēmu risināšanas prasmes, kas ir nepieciešamas izpētē un/vai radošums, lai spētu attīstīt
jaunas zināšanas un procedūras un integrēt zināšanas no dažādām nozarēm; pārvaldīt un transformēt darba vai studiju
kontekstus, kas ir sarežģīti, neparedzami un kam ir nepieciešama jauna stratēģiska pieeja; uzņemties atbildību par
profesionālu zināšanu un prakses sekmēšanu un/vai komandu stratēģisko sniegumu pārskatīšanu.
Zināšanu augstākā robeža darba vai mācību jomā un dažādu jomu saskarē; vistālāk attīstītās un visspecifiskākās
prasmes un darba tehnikas, tostarp sintēze un izvērtēšana, kas vajadzīgas, lai risinātu pētniecības un/vai inovācijas
kritiskas problēmas un paplašinātu un dotu jaunu izpratni esošām zināšanām un profesionālo praksi. Vērā ņemama
autoritāti, inovācija, autonomija, zinātniskā un profesionālā integritāte un pastāvīgu nodošanos jaunu ideju un procesu
attīstībai darba un mācību jomas avangardā, tostarp pētniecībā.
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3. daļa
Pārskats par profesiju specifiskajām pazīmēm dabas un lauku tūrisma nozarē (Valsts)

Profesijas raksturojums
Vai profesiju atrunā nacionālie,
reģionālie vai nozares likumi un
noteikumi?

Vai profesijai nepieciešama
specifiska izglītība, apmācība vai
profesionālās prasības?

…

…

Nacionālie / reģionālie

Nacionālie / reģionālie

Nacionālie / reģionālie

Nozares

Nozares

Nozares

Nav noteikts /atrunāts

Nav noteikts /atrunāts

Nav noteikts /atrunāts

Izglītības prasības (precīzāk:
_____________________________)

Izglītības prasības (precīzāk:
_____________________________)

Izglītības prasības (precīzāk:
_____________________________)

Apmācību prasības (precīzāk:
_____________________________)

Apmācību prasības (precīzāk:
_____________________________)

Apmācību prasības (precīzāk:
_____________________________)

Profesionālās prasības (precīzāk:
_____________________________)

Profesionālās prasības (precīzāk:
_____________________________)

Profesionālās prasības (precīzāk:
_____________________________)

Nav prasību

Kāds ir profesijas EKI līmenis?

…

EKI
EKI
EKI
EKI
EKI
EKI
EKI
EKI

Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis

Nav prasību
1
2
3
4
5
6
7
8

EKI
EKI
EKI
EKI
EKI
EKI
EKI
EKI

Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis

Nav prasību
1
2
3
4
5
6
7
8

EKI
EKI
EKI
EKI
EKI
EKI
EKI
EKI

Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis
Līmenis

1
2
3
4
5
6
7
8
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Profesijas, kas ir apzinātas un klasificētas pēc EKI
Iepriekš aprakstīto Instrumentu ir pielietojuši visi projekta partneri.
Kopumā dažādās valstīs dabas un lauku tūrisma nozarē ir identificētas 22 profesijas.
No tām 3 tika apzinātas Itālijā, 2 Vācijā, 4 Austrijā, 8 Latvijā, 5 Spānijā.
Apzinātās profesijas dažādās valstīs ir sekojošas:
Itālija
• Pārgājienu gids ar iespējamu specializāciju zirgu izjādēs,
velotūrisms
• Vides un ilgtspējības izglītošanai nepieciešamās kompetences
• Lauku apskates saimniecības darbinieks

speleoloģija,

Vācija
• Sertificēts dabas un ainavu gids
• Pārgājienu gids un Pārgājienu treneris-C
Austrija
• Brīvdabas treneris - pedagogs
• Dabas pedagogs
• Tūrisma gids
• Bioloģiskais lauksaimnieks
Latvija
• Viesnīcas vadītājs/direktors - Viesu mājas vadītājs/direktors – viesnīcas
īpašnieks
• Viesnīcas vadītāja /direktora vietnieks - Viesu mājas vadītāja/direktora vietnieks
– nodaļas vadītājs
• Viesnīcas pakalpojumu organizētājs
• Tūrisma gids - Tūrisma organizētājs - Ekskursiju organizētājs
• Reģistrators - Viesnīcas administrators - Viesnīcas klientu reģistrators
• Šefpavārs - pavārs
• Viesmīlis
• Viesnīcas istabene - Tūrisma naktsmītņu istabene
•

Lauku tūrisma speciālists

•

Ekotūrisma speciālists

Spānija
• Dabas pedagogs dabas un lauku tūrisma jomās
• Dabas tūrisma gids
• Kultūrvēsturiskā mantojuma gids
• Fizisko un sporta aktivitāšu speciālists dabas vidē
• Viesmīlības vadība lauku viesu mājās
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Katrā valstī, atbilstoši augstāk minētajām profesijām, klasifikācijas ir sekojošas:
Itālija
• Pārgājienu gids ar iespējamu specializāciju zirgu izjādēs, speleoloģija,
velotūrisms; EKI līmenis 4
• Vides un ilgtspējības izglītošanai nepieciešamās kompetences; EKI līmenis 4
• Lauku apskates saimniecības darbinieks; EKI līmenis 4
Vācija
• Sertificēts Dabas un ainavu gids: EKI līmenis 3
• Pārgājienu gids un Pārgājienu treneris-C: EKI līmenis 3
Austrija
• Brīvdabas treneris - pedagogs: EKI līmenis 5
• Dabas pedagogs: EKI līmenis 6-7
• Tūristu gids: EKI līmenis 4
• Bioloģiskais lauksaimnieks: EKI līmenis 5
Latvija
• Viesnīcas vadītājs/direktors - Viesu mājas vadītājs/direktors – viesnīcas
īpašnieks: EKI līmenis 6
• Viesnīcas vadītāja /direktora vietnieks - Viesu mājas vadītāja/direktora vietnieks
- Darbojošās sekcijas vadītājs: EKI līmenis 5
• Viesnīcas pakalpojumu organizētājs: EKI līmenis 5
• Tūristu gids - Tūrisma organizētājs - Ekskursiju organizētājs: EKI līmenis 4
• Reģistrators - Viesnīcas administrators - Viesnīcas klientu reģistrators: EKI
līmenis 4
• Šefpavārs - pavārs: EKI līmenis 3
• Viesmīlis: EKI līmenis 3
• Viesnīcas istabene - Tūrisma naktsmītņu istabene: EKI līmenis 1
•

Lauku tūrisma speciālists

•

Ekotūrisma speciālists

Spānija
• Dabas pedagogs dabas un lauku tūrisma jomās: EKI līmenis 6
• Dabas tūrisma gids: EKI līmenis 5
• Kultūrvēsturiskā mantojuma gids: EKI līmenis 5
• Fizisko un sporta aktivitāšu speciālists dabiskā vidē: EKI līmenis 5
• Viesmīlības vadība lauku viesu mājās. EKI līmenis 5
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Dabas un lauku tūrisma profesijas Eiropā, kurām projekta ietvaros tiks
veikts ECVET - salīdzināšanas un savstarpējās atzīšanas process.
Partneri ir vienojušies par sekojošiem kritērijiem profesiju izvēlei ECVET procesam:
- Profesijas, kas tiek klasificētas līdz EKI 5. līmenim;
- Gidu un pedagogu profesijas saistībā ar vidi un kultūru kā visaptverošām jomām,
īpaši pievēršot uzmanību lauku māju saimniekiem, kas nodarbojas ar tūrisma
pakalpojumu sniegšanu un vēlas kļūt par gidu vai nodarboties ar apmācībām.
Pēc šiem kritērijiem projekta partneru valstīs tikai konstatētas 22 profesijas. Ar
dzeltenu tekstā zemāk iezīmētas profesijas, kuras tiek klasificētās līdz EKI 5. Līmenim.
Treknrakstā iezīmētas tās profesijas, kas saistītas ar gida vai apmācības darbu, kā
arī attiecas uz lauku saimniekiem, kuri vēlas papildus strādāt kā gidi vai nodarboties
ar apmācību.
Itālija
• Pārgājienu gids ar iespējamu specializāciju zirgu izjādēs, speleoloģija,
velotūrisms; EKI līmenis 4
• Vides un ilgtspējības izglītošanai nepieciešamās kompetences; EKI
līmenis 4
• Lauku apskates saimniecības darbinieks; EKI līmenis 4
Vācija
• Sertificēts Dabas un ainavu gids: EKI līmenis 3
• Pārgājienu gids un Pārgājienu treneris-C: EKI līmenis 3
Austrija
• Brīvdabas treneris - pedagogs: EKI līmenis 5
• Dabas pedagogs: EKI līmenis 6-7
• Tūristu gids: EKI līmenis 4
• Bioloģiskais lauksaimnieks: EKI līmenis 5
Latvija
• Viesnīcas vadītājs/direktors - Viesu mājas vadītājs/direktors – viesnīcas
īpašnieks: EKI līmenis 6
• Viesnīcas vadītāja /direktora vietnieks - Viesu mājas vadītāja/direktora vietnieks
- Darbojošās sekcijas vadītājs: EKI līmenis 5
• Viesnīcas pakalpojumu organizētājs: EKI līmenis 5
• Tūristu gids - Tūrisma organizētājs - Ekskursiju organizētājs: EKI līmenis
4
• Reģistrators - Viesnīcas administrators - Viesnīcas klientu reģistrators: EKI
līmenis 4
• Šefpavārs - pavārs: EKI līmenis 3
• Viesmīlis: EKI līmenis 3
• Viesnīcas istabene - Tūrisma naktsmītņu istabene: EKI līmenis 1
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•

Lauku tūrisma speciālists

•

Ekotūrisma speciālists

Spānija
• Dabas pedagogs dabas un lauku tūrisma jomās: EKI līmenis 6
• Dabas tūrisma gids: EKI līmenis 5
• Kultūrvēsturiskā mantojuma gids: EKI līmenis 5
• Fizisko un sporta aktivitāšu speciālists dabiskā vidē: EKI līmenis 5
• Viesmīlības vadība lauku viesu mājās. EKI līmenis 5
Tātad, kopā EDS projekta ietvaros ir noteiktas 12 profesijas, kam tiks veikts ECVET
(kvalifikāciju salīdzināšanas un atzīšanas process):
Itālija
• Pārgājienu gids ar iespējamu specializāciju zirgu izjādēs, speleoloģija,
velotūrisms; EKI līmenis 4
• Vides un ilgtspējības izglītošanai nepieciešamās kompetences; EKI līmenis 4
• Lauku apskates saimniecības darbinieks; EKI līmenis 4
Vācija
• Sertificēts Dabas un ainavu gids: EKI līmenis 3
• Pārgājienu gids un Pārgājienu treneris-C: EKI līmenis 3
Austrija
• Brīvdabas treneris - pedagogs: EKI līmenis 5
• Tūristu gids: EKI līmenis 4
• Bioloģiskais lauksaimnieks: EKI līmenis 5
Latvija
• Tūristu gids - Tūrisma organizētājs - Ekskursiju organizētājs: EKI līmenis 4

Spānija
• Dabas tūrisma gids: EKI līmenis 5
• Fizisko un sporta aktivitāšu speciālists dabiskā vidē: EKI līmenis 5
• Viesmīlības vadība lauku viesu mājās. EKI līmenis 5
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