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WP 4 - Profesionālu personu izveide dabas un lauku tūrismā no
aktivitāšu, uzdevumu, zināšanu, prasmju, kompetenču,
sertifikācijas mērķu, apmācību rezultātu vienību un saistīto ECVET
kredītpunktu aspekta

Eiropas profesionālo personu izveide dabas
un lauku tūrisma nozarē

2012. gada novembris

1
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.

SATURA RĀDĪTĀJS
Priekšnoteikums

A sadaļa – vienotas Eiropas kompetences (aktivitātes, uzdevumi, prasmes, zināšanas,
kompetences/ mācību rezultātu vienības un ECVET kredīti), kuras ir transversālas
galvenajām profesionālajām personām, kas rodas WP 2 aktivitāšu rezultātā (Dabas
pedagogs, Dabas un lauku gids, un Lauku un agrotūrisma izmitināšanas vadītājs)
4

B sadaļa – vienotas Eiropas kompetences (aktivitātes, uzdevumi, prasmes, zināšanas
kompetences/ mācību rezultātu vienības un ECVET kredītpunkti), kas ir specifiskas katrai
no galvenajām profesionālajām personām, kuras rodas WP 2 aktivitāšu rezultātā
5
- Dabas pedagogs

5

- Dabas un lauku gids

7

- Lauku un agrotūrisma izmitināšanas vadītājs

9

C sadaļa –Specifiskās teritoriālās (valstiskās/reģionālās) kompetences galvenajām
profesionālajām personām, kuras rodas WP 2 aktivitāšu rezultātā (Dabas pedagogs, dabas
un lauku gids un lauku un agrotūrisma izmitināšanas vadītājs)
10
-

Itāliešu pielikums

11

-

Spāņu pielikums

11

-

Vācu pielikums

-

Austriešu pielikums

12

-

Latviešu pielikums

13

ECVET kredītpunktu vispārējā kopsavilkuma tabula

12

14

2

Priekšnoteikums
3. Konsorcija starptautiskajā sanāksmē (Rīgā - Latvijā, 2012. gada 31. maijā un 1.
jūnijā), EDS partneri dalījās kopīgā pieejā 4. darba mapes aktivitāšu organizēšanā,
Eiropas profesionālo personu izveidei dabas un lauku tūrisma nozarē, sākot no kopēja
perimetra identificēšanas profesionālajām personām no dalībvalstu VET sistēmu
partneru puses WP 2 aktivitāšu laikā (12 profesionālas personas, klasificētas ar EQF 5.
un zemāku līmeni, t.i. personas, kas ir Gidi un Pedagogi ar Vides un Kultūras
"tematiem" kā transversālām nozarēm, koncentrējoties uz lauku ēku "īpašniekiem",
kas nodarbojas ar tūrisma aktivitātēm, un vēlas kļūt par "gidu" vai "pedagogu":
Itālijā, un jo īpaši Umbrijas reģionā: Pārgājienu gids ar iespējamu zirgu izjāžu
izmēģinājumiem, speleoloģija, velo-tūrisma specializācijas, Nepieciešams izveidot
kompetenču sistēmu eko-izglītībai ilgtspējības nodrošināšanai, un Didaktisks
lauksaimniecības operators; Vācijā: Sertificēts dabas un ainavu gids, un Pārgājienu
gids, kā arī Pārgājienu treneris-C; Austrijā: Brīvdabas treneris - pedagogs, Tūristu
gids un Bioloģiskais lauksaimnieks; Latvijā: Tūrisma gids - Tūrisma organizētājs Ekskursiju organizētājs; Spānijā: Dabas tūrisma gids, Fizisko un sporta aktivitāšu
speciālists dabiskā vidē, un Viesmīlības vadība lauku viesu mājās).
Partnerība nolēma strādāt pie sekojošām galvenajām profesionālajām personām:
•
•
•

Dabas pedagogs
Dabas un lauku gids
Lauku un agrotūrisma izmitināšanas vadītājs

Partneri vispirms diskutēja par vispārēju Eiropas profesionālo personu darba izveidi,
nosakot to, ka ir nepieciešama:
a) vienota Eiropas kompetenču zona, kas ir saistīta ar trijām attiecīgajām personām;
b) trīs vienotas Eiropas kompetenču zonas, no kurām katra ir specifiska katrai
personai;
c) vairākas specifiskas teritoriālas (valstiskas/reģionālas) kompetenču zonas
attiecīgajām personām.
Atbilstoši šim profesionālo personu kompetenču formulējumam, partneri ar vienota
instrumenta palīdzību, kurš ir speciāli izstrādāts tieši šim mērķim,ir pieņēmuši vienotu
definīciju aktivitātēm, uzdevumiem, prasmēm, zināšanām, mācību rezultātu vienībām
un ECVET kredītpunktiem katrā no šīm galvenajām kompetenču nozarēm.
Izmantojot šo vienoto instrumentu, partneri no 2012. gada jūnija līdz oktobrim ir
izveidojuši gan Eiropas vienotās, gan arī īpašās teritoriālās kompetenču nozares.
Nākamajās lapās ir sniegts profesionālo personu modelis, kādu ir izveidojuši partneri,
formulējot trīs galvenās kompetenču nozares.
Pirmās un otrās kompetences nozares saturs ir vienots visām dalībvalstīm.
Trešās kompetences nozares saturs ir formulēts vairākos "pielikumos", katrai
dalībvalstij viens, vienoti profesionālajām personām.
ECVET kopējie kredītpunkti ir 60 Dabas pedagogam, 60 Dabas un lauku gidam un 60
Lauku un agrotūrisma izmitināšanas vadītājam.
3

A sadaļa –Vienotas Eiropas kompetences galvenajām profesionālajām personām, kas rodas WP 2 aktivitāšu rezultātā (Dabas
pedagogs, dabas un lauku gids un lauku un agrotūrisma izmitināšanas vadītājs)

Aktivitāšu
nozares

Aktivitātes

Uzdevumi

Zināšanas

Prasmes

Kompetences
/ Mācību
rezultātu
vienības
(ULO)

Darba likums,
visbiežāk
izmantoto darba
līgumu
raksturojumam
darba un
pašnodarbināto
aktivitātēm.
Darba

Mērķu un
resursu
definēšana

aktivitāšu
definēšana un
pārvaldīšana
saskaņā ar
darba likumu

Līguma aspektu
definēšana darba
aktivitātēm
Obligāto procedūru un
darba aktivitāšu
uzsākšanas un
praktizēšanas izpildes
pārvaldība.

Darbinieku civilās
un
kriminālatbildības
principi.
Nodokļu
regulēšanas
elementi,
pašnodarbinātajie
m darbiniekiem.
Līguma, fiskālie un
sociālās
nodrošināšanas
aspekti. Atbildība
par grāmatvedību,
atbilstoši darba
praksei.

ECVET
kredīt
punkti
(ULO)

Nodefinēt darba
aktivitātes līguma
aspektus:
pārbaudīt darba
līguma atbilstību
un precizitāti,
salīdzinot ar
nepieciešamo
darba aktivitāti
Izprast, kas ir
nepieciešams
pilnīgai darba
līguma izpildei
pašnodarbinātajie
m: pārvaldīt
obligātās
procedūras darba
aktivitātes
uzsākšanai kā
pašnodarbinātai
personai; pārvaldīt
obligāto sociālo
nodrošinājumu
izpildi atbilstoši
darba aktivitātes
tipam

Praktizēt
profesiju kā
nodarbinātajam
vai
pašnodarbināta
m darbiniekam

3

Kompetenc
es / Mācību
rezultātu
vienību
daļas
(ULO daļas)

Praktizēt
profesiju kā
nodarbinātaja
m vai
pašnodarbināt
ajam
darbiniekam

ECVET
kredīt
punkti
(ULO
daļas)

3

Apraksts:

4

Mērķu un resursu definēšana = visi ar plānošanu, biznesa pārvaldi, stratēģijām, globālo biznesu saistītie aspekti

5

B sadaļa – Vienotas Eiropas kompetences (aktivitātes, uzdevumi, prasmes, zināšanas, kompetences/ mācību rezultātu vienības un
ECVET kredītpunkti), kas ir specifiski katrai no profesionālajām personām, kas rodas WP 2 aktivitāšu rezultātā
Dabas pedagogs
Kompetences

vienības

ECVET
kredīt
punkt
i

(ULO)

(ULO)

(ULO daļas)

Kompetences

Aktivitāšu
nozares

/ Mācību

Aktivitātes

Specifiskas

Mērķu un

profesionālās

resursu

aktivitātes

definēšana

pārvaldes
definēšana

Uzdevumi

Juridisku un
organizatorisku
procedūru
pārvalde un
izpilde
specifiskas
profesionālas
aktivitātes
īstenošanai un
praktizēšanai
Dabas
pedagogam.

Zināšanas

Likumi un standarti
profesionālām
kvalifikācijām, tādām
kā Dabas pedagogs,
un to ilgtermiņa
saglabāšana, ar
atsauci uz
reģionāliem
noteikumiem un
vispārēju panorāmu
Itālijā/Eiropas valstīs.
Atsauce uz valsts
darba līgumu.
Profesionālo
kvalifikāciju atzīšana
no ES puses.
Civilā un kriminālā
atbildība, saistībā ar
Dabas pedagoga
aktivitāti. Ētikas un
deontoloģiskie
aspekti
Svešvalodas
zināšanas atbilstoši
C1 CEFR līmenim
(Eiropas kopīgās
pamatnostādnes
valodu apguvei)

Prasmes

Zināt un izprast
specifikācijas
profesionālai Dabas
pedagoga praksei.
Izpildīt regulējošās
saistības un daroties pilnā
atbilstībā ar
deontoloģsikajiem
atsauču kodiem: zināt un
pārvaldīt Dabas pedagoga
profesionālās aktivitātes
saistības; vest sarunas
par profesionālās
aktvitātes apstākļiem,
sākot ar piemērojamu
līgumu sistēmu un
klientam pieejamiem
ekonomiskajiem
stimuliem; zināt un spēt
pielietot deontoloģiskos
kodus – ieskaitot tos, ko
ir noteikusi vienota
prakse – profesionālās
aktivitātes laikā.
Zināt un izprast dažādu
profesionālo lomu, kas
darbojas tūrisma sektorā,
specifikācijas (atsauces
aktivitātes, atbildības
līmeņi, utt.), īpašu
uzmanību pievēršot savai
lomai. Identificēt pašiem
savu ilgtspējīgu
profesionālās aktivitātes

rezultātu

/ Mācību
rezultātu
vienību daļas

ECVET
kredīt
punkti
(ULO
daļas)

Pārvaldīt Dabas
pedagoga
profesionālo

3

3

darbību
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Pedagoģiskā
piedāvājuma
definēšana
dabas un lauku
teritorijās

Tirgus vajadzību
analīze un
noteikšana
dabas
pedagoģijas
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās.
Pedagoģiskā
piedāvājuma
definēšana
pakalpojumiem,
kas tiek
piedāvāti dabas
un lauku
teritorijās.

Procedūras un rīki
apmācību
nepieciešamību
analizēšanai.
Reģionālā, valstiskā
un Eiropas politika
ilgtspējīgai vides
attīstībai.
Programmas un
reģionālie, un Eiropas
finansējuma avoti.
Vietējo institūciju
organizācija un to
uzdevumi saistībā ar
vidi un attiecīgās
teritorijas un tūrisma
pārvalde.
Procedūras un rīki
teritorijas
analizēšanai. Dabas
vēstures, vēstures un
antropoloģijas
elementi, kas ir tiek
izmantoti Dabas
pedagoga
profesionālajā
darbībā.
Teritorijas ģeogrāfija.
Raksturiezīmes un
reģionālā vide no
sociālā, ekonomiskā,
kultūras un
vēsturiskā, kā arī
antropoloģiskā
viedokļa.
Parki un dabas takas
teritorijā.
Ekonomikas
elementi.
Uzmanīgs tehnoloģiju

stratēģiju. Izmantot C1
CEFR (Eiropas kopīgās
pamatnostādnes valodu
apguvei) līmenim
atbilstošas svešvalodas
zināšanas savas
profesionālās darbības
laikā
Zināt un spēt interpretēt
atsauces konteksta
raksturiezīmes: zināt un
būt spējīgiem interpretēt
teritorijas dabas, vides,
vēsturiskos un
antropoloģiskos aspektus;
zināt teritorijas un
reģionālās un valstiskās
politikas vajadzības, lai
varētu noteikt atbilstošu
piedāvājumu; identificēt
esošus vai potenciālus
savas iejaukšanās
mērķus, analizēt to
raksturiezīmes un
reģistrēt to vajadzības;
zināt vietējo institūciju
pārvaldes politiku,
tādējādi veicinot
ietverošus lēmuma
pieņemšanas procesus
visā teritorijā. Definētu
izglītojošas intervences
iezīmes:
noteikt intervences
prioritātes; identificēt
izveidojamos resursus
(cilvēku: publiskajās un
privātās organizācijas
teritorijā; ekonomiskos:
vietējos, valstiskos un
kopienas; laika, vides,
utt.); izstrādāt savu
piedāvājumu atbilstoši
veiktajiem novērojumiem,
pašiem savas speciālista
prasmes un sistēmas un
pārzināt nozares
resursus.

Noteikt vides
izglītības
pakalpojumu
piedāvājumu

8

8

dabas un lauku
teritorijās

7

patēriņš ar
samazinātu ietekmi
uz vidi.
Principi izglītošanai
par veselīgiem
ēšanas paradumiem.

Biznesa
aktivitāšu, kas ir
saistītas ar vides
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās,
vadība
Biznesa un
mārketinga
vadība

Finansiālā un
administratīvā
vadība

Mārketinga
aktivitāšu vadība
(analītisks,
stratēģisks un
operatīvs
mārketings),
saistībā ar vides
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās

Administratīvo,
finanšu,
grāmatvedības,
budžeta
kontroles un
finansiālo
jautājumu
vadība lauku
izmitināšanas
struktūrā

Ekonomiskas vadības
principi.
Tūristu un teritoriālā
mārketinga principi:
mērķi un instrumenti.

Grāmatvedība un
administrēšana,
saistībā ar dabas
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās: metodes,
procedūras un
dokumentācija.

Vadīt vides izglītības
pakalpojumu biznesa
aktivitātes dabas un lauku
teritorijās, sasniegt
vēlamos mērķus un
uzdevumus no vērtīgo
produktu un peļņas
viedokļa, prasmīgi un
efektīvi izmantojot
pieejamos resursus,
plānojot, organizējot,
komplektējot, novirzot un
kontrolējot dabas
izglītības pakalpojumu
aktivitātes.
Vadīt analītisko (tirgus,
klientūras un konkurentu
izpēti), stratēģisko
(uzņēmuma attīstības
stratēģijas izvēli vairāk
atbilstošu ar esošajām
tirgus iespējām,
izmantojot uzņēmuma
resursus un prasmes), un
operatīvo mārketingu
(uzņēmuma operatīvās
izvēles stratēģisku mērķu
sasniegšanai), saistībā ar
vides izglītības
pakalpojumiem dabas un
lauku teritorijās.
Garantēt pareizu
birokrātisko un
administratīvo saistību,
kas saistītas ar vides
izglītības pakalpojumiem,
izpildi: garantēt pareizu
klientu plūsmu pārvaldību
no birokrātiskā,
administratīvā un finanšu
viedokļa; garantēt pareizu

Pārvaldīt
biznesa
aktivitātes, kas
ir saistītas ar
vides izglītības

2

2

2

2

pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās

Pārvaldīt
jautājumus,
kas saistīti ar
administrāciju
un budžeta
kontroli, kas ir

8

Budžets un bilance:
mērķi un projektu
metodes
Vadības kontrole:
mērķi un instrumenti.
Likumdošana un
privātuma drošība.

Procedūras, metodes
un instrumenti
izglītības intervences
izveidei.

Produktu
ražošana /
Pakalpojumu
sniegšana

Izglītības
intervences
nodrošināšana
vides
jautājumos

Izglītības
intervenču un
izstāžu izveide
un īstenošana
vides
jautājumos.

Procedūras, metodes
un instrumenti
izglītības intervences
īstenošanai.
Metodes un tehnikas
izglītības un
ekotūrisma maršrutu
izveidei.
Tehnikas maršruta
izveidei (laika un
telpas faktoru,
pieejamās
infrastruktūras un
resursu, izpēte un

parastu administratīvo
aspektu pārvaldību, kas
atbalsta dabas izglītības
pakalpojumu ekonomisko
pārvaldību.
Pārvaldīt budžetu un veikt
vadības pārbaudi:
sagatavot budžetu
interpretējot ienākošos
datus saistībā ar
uzņēmuma
ekonomiskajiem un
finansiālajiem mērķiem,
lai varētu prognozēt
ekonomisko rezultātu;
regulāri monitorēt
izdevumus un ieņēmumus
no budžeta mērķiem, lai
novērtētu jebkādas
atkāpes, un, ja
nepieciešams, veikt
koriģējošas darbības;
garantēt pareizu budžeta
sastādīšanu; ar regulāru
atskaišu palīdzību
nodrošināt vispārēju
struktūras starpposma un
gala rezultātu pārskatu.
Izveidot un īstenot
izglītības intervences un
aktivitātes par ar vidi
saistītiem jautājumiem:
identificēt īstenojamās
intervences tipu
(nodarbība, izglītojoša
spēle, seminārs,
informēšanas kampaņas
par ar vidi saistītiem
jautājumiem, utt.), kas ir
balstīts uz dalībnieku
detaļām un uzstādītajiem
kognitīvajiem mērķiem;
organizēt intervenci un
plānot veicamās
aktivitātes; pārbaudīt
nepieciešamo profesionālo
resursu un materiālu
pieejamību (specializēti

saistīti ar vides
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās

Radītu un
īstenot
izglītības
intervenci uz
vidi un
ilgtspējīgu
attīstību.

6
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izmantošana)
Tehnikas aktivitātēm
un skriešanas
nodarbībām.
Izstāžu, šova un
pasākumu vadības
elementi.

Papildus
pakalpojumu
sniegšana

Vides izglītības
pievilcības
atbalsts dabas
un lauku
teritorijās,
nodrošinot
tūrisma
infrastruktūru un
pakalpojumus,
integrētas
tūrisma
stratēģijas
kontekstā.

Tūrisma
infrastruktūras un
pakalpojumu tipi,
standarti, potenciālie
pielietojumi un
apjomi (galvenā
tūristu infrastruktūra
un pakalpojumi:
naktsmājas viesnīcas, restorāni
un ceļojumu un
tūrisma pakalpojumi;
otrās pakāpes tūristu
infrastruktūra un
pakalpojumi:
iepirkšanās, atpūta,
izklaide un
apmeklētāju
informācijas
pakalpojumi; trešās
pakāpes tūristu
infrastruktūras un
pakalpojumi:

operatori, organizācijas,
mācību materiāli,
tehniskie instrumenti,
audio-vizuālais atbalsts,
utt.); zināt un izmantot
galvenās stratēģijas, lai
izveidotu procesus, kas
veicina iedzīvotāju un
institūciju dalību un ciešu
iesaisti.
Izveidot un organizēt
izstādes par vides
tēmām: izstādes, kas ir
balstītas uz precīzu
pieprasījumu no
klientūras, t.i., saskaņā ar
galvenajām vides tēmām;
organizēt pasākumu un
identificēt norises vietas,
plānot kalendāru un
resursus, kuri ir
nepieciešami pasākuma
organizēšanai (ieskaitot
jebkādus iespējamos
sponsorus).
Analizētu tūrisma
infrastruktūras un
pakalpojumu teritoriālo
tipoloģiju, standartus,
potenciālos pielietojumus
un apjomus.
Noteikt teritoriālā tūrisma
infrastruktūru un
pakalpojumus, kas tiks
sniegti integrēti ar vides
izglītības pakalpojumiem
dabas un lauku teritorijās.
Plānot, organizēt un
īstenot tūrisma
infrastruktūru un
pakalpojumus integrācijā
ar vides izglītības
pakalpojumiem dabas un
lauku teritorijās.

Nodrošināt
tūrisma
infrastruktūru
un
pakalpojumus,
kas ir integrēti
ar vides
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās

2

2
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veselības aprūpes
pakalpojumi un
aprūpe, ārkārtas
situācijas un drošības
pakalpojumi,
finansiālie
pakalpojumi un
personīgie
pakalpojumi).
Ģeogrāfiskie un
plānošanas
jautājumi, kas saistīti
ar tūrisma
infrastruktūru un
pakalpojumiem:
pamata apraksts par
galveno
infrastruktūru un
ērtībām; atrašanās
vieta, infrastruktūra,
labierīcību un
pakalpojumu mērogs
un apmērs; telpas un
kvalitātes standarti,
un integrācijas
iespējas ar vides
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās

Ražošanas

Kvalitātes

pārvaldības

nodrošināšanas

faktori

pārvaldība

Sniegto izglītības
pakalpojumu
kvalitātes
nodrošināšana.
Aktivitāšu
definēšana
sniegto izglītības
pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošanai

Kvalitātes
nodrošināšanas
pārvaldības aspekti
izglītības
pakalpojumu
nodrošināšanā.
Procedūras izglītības
pakalpojumu
kvalitātes
novērtēšanai.

Pārbaudīt piedāvāto
pakalpojumu kvalitāti:
nodefinēt intervences
novērtējuma modeļus
(novirzes starp
noteiktajiem mērķiem un
sasniegtajiem
rezultātiem) un kvalitāti,
kuru ir noteikuši dažādi
nozares indivīdi; ievākt
nepieciešamo informāciju,
lai novērtētu un analizētu
to atbilstoši izvēlētajai
metodei, un identificēt
jebkādus faktorus, kuri
sniedza atšķirīgus
rezultātus to tiem, kas
tika sagaidīti; identificēt

Novērtēt, kas
tiek vides un
ilgtspējīgai
attīstībai
sniegtas

2

2

izglītības
intervences
kvalitāti.
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jebkādas uzlabojumu
darbības, izmantojot
veiktā novērtējuma
rezultātus.

Nodrošināta
atbilstības
pārtikas higiēnas
noteikumiem.

Drošības un
drošuma
pārvaldība

Nodrošināta
atbilstībai
likumiem un
procedūrām
profesionālā un
vides riska
samazināšanai,
identificējot un
novēršot tipiskus
draudus.
Pirmās palīdzības
sniegšana.
Zādzību
novēršana un
kaitējuma
nodarījuma
novēršana
izglītības
infrastruktūrai
un aprīkojumam.

Valstiskie un reģiona
noteikumi ES regulu
piemērošanai
pārtikas higiēnai,
nozares īpatnību
uzskaite.
Drošības noteikumi
un ievainojumu
gūšanas riska
novēršana darba
aktivitātēs.
Draudi un riski, kas ir
saistīti ar kontekstu
un klientu tipiem.
Organizētas
glābšanas teritoriālā
sistēma
Apdrošināšanas
aspekti civiltiesiskajai
atbildībai.

Ievērot pārtikas higiēnas
noteikumus: zināt un
identificēt galvenos
saindēšanās ar pārtiku
tipus un noteikt
iespējamos iemeslus,
riskus un piesārņojuma
avotus; zinātu
procedūras, kas ir
mērķētas, lai nodrošinātu
atbilstību adekvātas
veselības un higiēnas
apstākļiem, pārtikas
apstrādei un darbībām ar
to.
Izvairīties no un
samazināt vides un
profesionālos riskus:
pieņemt stilus un
uzvedību, kas ir atbilstoša
vides un profesionālo
risku novēršanai un
samazināšanai; pieņemt
mērus ugunsgrēka,
elektrisko un gāzes risku
novēršanai.
Identificēt un novērst
tipiskas briesmas:
paredzēt vai novērst
briesmas, kas ir tipiskas
konkrētos kontekstos
(piem., lauku, specifiski
laikapstākļi, utt.) vai
riskus, kas ir saistīti ar
specifiskiem klientu
tipiem (piem., bērniem,
vecāka gadagājuma
cilvēkiem un invalīdiem).

Zināt, uzraudzīt
un uzturēt
drošības un
higiēnas
apstākļus un
risku

4

4

novēršanu un
pārraudzīt
drošības
jautājumus.

Pārvaldīt pirmās
palīdzības sniegšanu:
organizēt palīdzību ar
kompetentām un
pieejamām teritoriālajām
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institūcijām.
Pārraudzīt drošības
jautājumus, kas ir saistīti
ar zādzību novēršanu un
kaitējumu nodarījumu
izglītības infrastruktūrai
un aprīkojumam

Infrastruktūras
un aprīkojuma
pārvaldība

IT pārvaldība

Infrastruktūras
un aprīkojuma
līdzekļu
inventāra
definēšana un
pārvaldība vides
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās
Apkopes,
remondarbu un
nomaiņas
intervences
plānošana un
pārvaldīšanas
infrastruktūras
un aprīkojuma
līdzekļiem vides
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās

IT
datoraparatūras
un
lietojumprogram
matūras
izmantošana un
pārvaldība, lai
atbalstītu vides
izglītības
pakalpojumus
dabas un lauku
teritorijās

Infrastruktūras un
aprīkojuma līdzekļu
tipi vides izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās
Infrastruktūras vides,
sociālo, ekonomisko
un finansiālo aspektu
un aprīkojuma
pārvaldība vides
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās
Metodoloģijas,
tehnikas un
instrumenti
infrastruktūras un
aprīkojuma līdzekļu
pārvaldīšanā un
plānošanā
Galveno IT
instrumentu un rīku
tips un procedūras,
kas ir izmantotas, lai
atbalstītu
informācijas un
izglītības intervences,
biznesa un
mārketinga
pārvaldību, finansiālo
un administratīvo
pārvaldību, papildus
pakalpojumus,
nodrošinot
infrastruktūras un
aprīkojuma
pārvaldību, un cenu

Sistemātisku ierakstu
uzturēšana par
individuāliem līdzekļiem
izglītības pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās: piem., iegādes
izmaksas, oriģinālais
lietošanas ilgums,
atlikušais lietderīgais
ilgums, fiziskais stāvoklis,
labošanas un apkopes
konsistence.
Attīstīt noteiktu
programmu, visu līdzekļu
uzturēšanai vides
izglītības pakalpojumiem
dabas un lauku teritorijās
ar plānotas apkopes,
remontdarbu un
nomaiņas palīdzību.
Izmantot un pārvaldīt IT
datoraprīkojumu un
lietojumprogrammatūru,
lai atbalstītu Vides
pedagoga aktivitātes un
uzdevumus, t.i.:
informācijas un izglītības
intervences (galvenās
komunikācijas
programmas – internets,
e-pasts– lai ievāktu
lietderīgu informāciju,
izglītības aktivitāšu
izveidei; galveno tekstu
apstrādes
lietojumprogrammatūras,
lai sagatavotu projektus

Pārvaldīt
infrastruktūras
un aprīkojuma
jautājumus,
kas ir saistīti ar

2

2

3

3

vides izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās

Izmantot un
pārvaldīt
informācijas
tehnoloģijas,
kas ir saistītas
ar vides
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
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noteikšanu
produktiem,
reklamēšanas un
pozicionēšanas
pārvaldību.

Mārketings un

Klientu attiecību

tirdzniecība

pārvaldība

Komunikācija ar
adekvātu
stratēģiju
palīdzību ar
vides izglītības
pakalpojumu
klientu dabas un

Teorētiskie
komunikācijas
modeļi, kas ir
paredzēti klienta
informēšanai par
vides izglītības
pakalpojumiem

un mācību atbalsta
materiālus izglītības
intervencēm); biznesa un
mārketinga pārvaldība
(lietojumprogrammatūras
un interneta izmantošana
plānošanā, organizēšanā,
personāla, novirzīšanai un
pārbaudei ne tikai vides
izglītības pakalpojumiem
un aktivitātēm, bet arī
komunikācijai, reklāmai
un komercializācijai);
finansiālā un
administratīvā pārvaldība
(rīki un
lietojumprogrammatūra,
lai atbalstītu
administrāciju un vadības
kontroli); papildus
pakalpojumi (IT
instrumenti un rīki
informācijas sniegšanai
par tūristu iespējām un
pakalpojumiem un to
integrēšana ar
piedāvātajiem izglītības
pakalpojumiem),
infrastruktūras un
aprīkojuma pārvaldība (IT
instrumenti un rīki,
infrastruktūras inventāra
un aprīkojuma līdzekļu
definēšanai un
pārvaldībai, līdzekļu
uzturēšanas plānošanai
un pārvaldībai,
remontdarbiem, un
intervences aizvietošanai
(piem. Ģeogrāfiskās
informācijas sistēmas)
Izmantot komunikācijas
stratēģijas vides izglītības
pakalpojumos dabas un
lauku teritorijās, atbilstoši
dažādiem klientu tipiem
un īstenojamās
aktivitātes: izšķirt

teritorijās

Pārvaldīt
attiecības ar
klientu

2

2

/saņēmēju
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lauku teritorijās.
Tādu uzvedības
stilu
pieņemšana, kas
ir adekvāti,
saistībā ar vides
izglītības
pakalpojumiem
klientu dabas un
lauku teritorijās.
Nejaušību un
pretenziju
pārvaldība
attiecībās ar
klientu.

Cenas
noteikšana
produktam,
reklāma,
pozicionēšana

Sabiedrisko
sakaru
veidošana

Cenas
noteikšana vides
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās
Vides izglītības
pakalpojumu
popularizēšana
dabas un lauku
teritorijās
Vides izglītības
pakalpojumu
pozicionēšana
dabas un lauku
teritorijās

Sabiedrisko
sakaru
veidošana un
attiecību
pārvaldīšana ar
teritoriālajām
kompetentajām
institūcijām, ar

dabas un lauku
teritorijās.
Psiholoģiskais
pamatojums, kas ir
lietderīgs attiecību
dinamikas izpratnei
par dažādiem klientu
tipiem.

Cenas noteikšanas
metodes, tehnikas un
instrumenti vides
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās
Popularizēšanas
metodes, tehnikas un
instrumenti vides
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās
Pozicionēšanas
metodes, tehnikas un
instrumenti vides
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās
Metodes, tehnikas un
instrumenti
sabiedrisko sakaru
veidošanai un
attiecību
pārvaldīšanai ar
teritoriālajām
kompetentajām

galvenās komunikācijas
stratēģijas, ar mērķi
notvert uzmanību un
aktīvi iesaistīt specifiskus
klienta mērķus; izmantot
dažādas saziņas
procedūras un kodus,
atbilstoši klienta
vecumam.
Pieņemt tādus uzvedības
stilus, kas ir balstīti uz
sirsnīgumu un laipnību:
būt pieklājīgiem un
draudzīgiem, un,
neparedzētos gadījumos
praktizēt paškontroli un
spēt uzņemties atbildību.
Noteikt cenas vides
izglītības pakalpojumiem
dabas un lauku teritorijās,
ņemot vērā mārketinga
mērķus un izmaksas un
tirgus pieprasījuma
situāciju un konkurenci.
Noteikt un pārvaldīt
pamudinājumus un
stimulus zināšanu
popularizēšanai un dabas
un lauku teritorijās
piedāvāto vides izglītības
pakalpojumu
novērtēšanai.
Noteikt un pārvaldīt
aktivitātes un attiecības,
kuru mērķis ir padarīt
vides izglītības
pakalpojumus, kas tiek
piedāvāti dabas un lauku
teritorijās pieejamus
klientam
Veidot saskarsmi ar
teritorijā esošajām
organizācijām, ar mērķi
integrēt un attīstīt vides
izglītības pakalpojumus
dabas un lauku teritorijās
tūristu piedāvājuma un
teritorijas attīstības

Definēt un
pārvaldīt
jautājumus,
kas saistīti ar
cenu
noteikšanu,
popularizēšanu
un

4

4

3

3

pozicionēšanu,
saistībā ar
vides izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās
Piedalīties
teritoriālās
attīstības
procesos, kas ir
saistīti ar vides
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tirgu un ar citām
galvenajām
ieinteresētajām
pusēm

institūcijām, tirgu un
citām galvenajām
ieinteresētajām
pusēm

ietvaros: izveidot
attiecības un saskarsmi ar
vietējām plānošanas
administrācijām un
organizācijām attiecīgajā
teritorijā; pārvaldīt
personiskas attiecības
pirms produktīvā procesa,
tā laikā un pēc tā
(piegādātāji, klienti,
indivīdi attiecīgajā
teritorijā un citas
ieinteresētās puses).

izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku
teritorijās

Apraksts:
I. Mērķu un resursu definēšana = viss, kas ir saistīts ar plānošanu, biznesa vadību, stratēģijām, globāliem ar biznesu saistītiem aspektiem
II. Produkti, ražošana, pakalpojumu sniegšana
III. Ražošanas vadības faktori
IV. Mārketings un tirdzniecība = cenas noteikšana, produkta attīstība, pozicionēšana, popularizēšana, klientu attiecību pārvaldība (CRM), sociālo sakaru
veidošana
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Dabas un lauku gids
Kompetences

vienības

ECVET
kredīt
punkt
i

(ULO)

(ULO)

(ULO daļas)

Kompetences

Aktivitāšu
nozares

/ Mācību

Aktivitātes

Uzdevumi

Zināšanas

Likumi un standarti
profesionālām
kvalifikācijām un to
ilgtermiņa
saglabāšana, ar
atsauci uz
reģionāliem
noteikumiem un
vispārēju panorāmu
valstī/Eiropas valstīs.

Specifiskas

Mērķu un

profesionālās

resursu

aktivitātes

definīcija

pārvaldes
definēšana

Juridisku un
organizatorisku
procedūru pārvalde
un izpilde
specifiskas
profesionālas
aktivitātes
īstenošanai un
praktizēšanai
Dabas un lauku
gidam.

Atsauce uz valsts
darba līgumu.
Profesionālo
kvalifikāciju atzīšana
no ES puses
(Direktīva
2005/36/EK un
īstenošanas
standarti).
Civiltiesiskā un
kriminālā atbildība,
kas saistīta ar
profesionālo praksi.
Ētikas un
deontoloģiskie
aspekti
Svešvalodas
zināšanas atbilstoši
C1 CEFR līmenim
(Eiropas kopīgās
pamatnostādnes
valodu apguvei)

Prasmes

Zināt un izprast
specifikācijas
profesionālam
sniegumam, Dabas un
lauku gida darbā.
Izpildīt regulējošās
saistības un darboties
pilnā atbilstībā ar
deontoloģsikajiem
atsauču kodiem: zināt
un pārvaldīt Dabas un
lauku gida
profesionālās
aktivitātes saistības;
vest sarunas par
profesionālās
aktivitātes apstākļiem,
sākot ar piemērojamu
līgumu sistēmu un
klientam pieejamiem
ekonomiskajiem
stimuliem; zināt un
spēt pielietot
deontoloģiskos kodus –
ieskaitot tos, ko ir
noteikusi vienota
prakse – profesionālās
aktivitātes laikā. Zināt
un izprast dažādu
profesionālo lomu, kas
darbojas tūrisma
sektorā, specifikācijas
(atsauces aktivitātes,
atbildības līmeņi, utt.),
īpašu uzmanību
pievēršot savai lomai.

rezultātu

/ Mācību
rezultātu
vienību daļas

ECVET
kredīt
punkti
(ULO
daļas)

Dabas un lauku
gida
profesionālās

3

3

aktivitātes
pārvaldība
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Identificēt pašiem savu
ilgtspējīgu
profesionālās
aktivitātes stratēģiju.
Izmantot C1 CEFR
(Eiropas kopīgās
pamatnostādnes valodu
apguvei) līmenim
atbilstošās svešvalodas
zināšanas savas
profesionālās darbības
laikā.
Instrumenti vidēja
termiņa ekonomiskai
profesionālās prakses
- kas ir saistīta ar
sezonas prasībām ilgtspējai ekskluzīvas,
jaukta tipa vai
uzņēmējdarbības
partnerības veidā.

Piedāvājuma
definēšana
dabas un lauku
teritorijās

Tirgus vajadzību
analīze un
definēšana dabas
un lauku gidu
pakalpojumiem.
Dabas un lauku
piedāvāto gidu
pakalpojumu
definēšana

Procedūras, lai
analizētu uz kuru
tirgu mērķēt
piedāvājumu ar
profesionāliem gida
pakalpojumiem un
stratēģiju, lai
veicinātu un
komercializētu šo
pakalpojumu.
Vietējo institūciju
organizācija un to
uzdevumi saistībā ar
tūrismu un vidi.
Parki un dabas takas
teritorijā.
Sīka botānikas,
zooloģijas, etoloģijas,
ģeololoģijas un
ekoloģijas izpēte, kas
tiek izmantota Dabas
un lauku gida praksē.

Noteikt un attīstīt
Dabas un lauku gida
pakalpojumu
piedāvājumus: zināt un
izmantot botānikas,
zooloģijas, etoloģijas,
ģeoloģijas un ekoloģijas
pamatus, kas ir
nepieciešami Dabas un
lauku gida profesijas
praktizēšanai, un
stratēģijas apstrādei,
lai noteiktu
piedāvājumu šādiem
pakalpojumiem; izmērīt
atsauces tirgus gaidas
un tendences;
sagatavot Dabas un
lauku gida
piedāvājumu, balstoties
uz veiktajiem
novērojumiem,
personas speciālista
prasmes un sistēmas
zināšanām, kā arī
tūrisma resursiem šajā
teritorijā.

Noteikt
piedāvājumu
dabas un lauku

6

6

gida
pakalpojumiem
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Biznesa aktivitāšu,
kas ir saistītas ar
dabas un lauku
pakalpojumiem,
pārvaldība.
Biznesa un
mārketinga
pārvaldība

Finansiālā un
administratīvā
pārvaldība

Ar dabas un lauku
gida
pakalpojumiem
saistītu mārketinga
aktivitāšu
pārvaldība
(analītisks,
stratēģisks un
operatīvs
mārketings).

Administratīvo,
finanšu,
grāmatvedības,
budžeta kontroles
un finansiālo
jautājumu
pārvaldība dabas
un lauku gidu
pakalpojumos

Ekonomiskas
pārvaldības principi.
Tūrisma un teritoriālā
mārketinga principi:
iemesli un
instrumenti.

Grāmatvedība un
administrācija, kas ir
saistīta ar dabas un
lauku gidu
pakalpojumiem:
metodes, procedūras
un dokumentācija.
Budžets un bilance:
mērķi un projektu
metodes
Vadības kontrole:
mērķi un instrumenti.
Likumdošana un

Pārvaldīt biznesa
aktivitātes dabas un
lauku gida
pakalpojumos, lai
sasniegtu vēlamos
mērķus un uzdevumus
no vērtīgo produktu un
peļņas viedokļa,
prasmīgi un efektīvi
izmantojot pieejamos
resursus, plānojot,
organizējot,
komplektējot, novirzot
un kontrolējot dabas un
lauku gida pakalpojumu
aktivitātes.
Pārvaldīt analītisko
(tirgus, klientūras un
konkurentu izpēti),
stratēģisko (uzņēmuma
attīstības stratēģijas
izvēli vairāk atbilstošu
ar esošajām tirgus
iespējām, izmantojot
uzņēmuma resursus un
prasmes), un operatīvo
mārketingu (uzņēmuma
operatīvās izvēles
stratēģisku mērķu
sasniegšanai), saistībā
ar dabas un lauku gida
pakalpojumiem.
Garantēt pareizu
birokrātisko un
administratīvo ar dabas
un lauku gida
pakalpojumiem saistīto
saistību izpildi: garantēt
pareizu klientu plūsmu
pārvaldību no
birokrātiskā,
administratīvā un
finanšu viedokļa;
garantēt pareizu
parastu administratīvo
aspektu pārvaldību,
atbalstot dabas un
lauku gidu pakalpojumu

Ar dabas un
lauku gida
pakalpojumiem
saistītu biznesa

2

2

2

2

un mārketinga
aktivitāšu,
pārvaldība.

Administratīvo
un budžeta
kontroles
jautājumu
pārvaldība
dabas un lauku
gidu
pakalpojumos
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Produktu

Gida

ražošana /

pakalpojumu

Pakalpojumu

sniegšana

sniegšana

tūristiem

Dabas ekskursijas
sagatavošana
Gida pakalpojumu
sniegšanas
cilvēkiem, kas
piedalās dabas
ekskursijā

privātuma drošība.

ekonomisko pārvaldību.
Pārvaldīt budžetu un
veikt vadības pārbaudi:
sagatavot budžetu,
interpretējot ienākošos
datus saistībā ar
uzņēmuma
ekonomiskajiem un
finansiālajiem mērķiem,
lai varētu prognozēt
ekonomisko rezultātu;
regulāri monitorēt
izdevumus un
ieņēmumus no budžeta
mērķiem, lai novērtētu
jebkādas atkāpes, un,
ja nepieciešams, veikt
koriģējošas darbības;
garantēt pareizu
budžeta sastādīšanu; ar
regulāru atskaišu
palīdzību nodrošināt
vispārēju struktūras
starpposma un gala
rezultātu pārskatu.

Metodes un tehnikas
celiņu un ekskursiju
iekārtošanai teritorijā
(identificēt maršrutu
tipus; dabas
maršrutus, klasiskos
maršrutus, izglītības
maršrutus,
tematiskos
maršrutus, un
maršrutus, kas ir
atkarīgi no sezonas
vai lietotāju grupas).
Tehnikas maršruta
izveidei (laika un
telpas faktoru,
pieejamo resursu un
pakalpojumu, izpēte
un izmantošana utt.)
Kartes, maršrutu
sagatavošanas
atbalstam.
Ceļi, celiņi un zīmes

Sagatavot dabas
pārgājienu: identificēt
maršrutu, atbilstoši
tūristu raksturojumam
un gaidām, pārbaudīt
praktiskumu, un
pārbaudīt ar
kompetentām vietējām
institūcijām kādi
pasākumi ir obligāti
veicami, šo pārgājienu
organizēšanai;
identificēt, izpētīt un
interpretēt dažādus
derīgus pieejamos
avotus, lai sniegtu
informāciju par
aspektiem, kas ir
saistīti ar kartēm, dabu,
vidi un sagatavojamās
takas ekoloģiju;
izmantot galvenās
teksta apstrādes un

Sagatavot un
piedāvāt dabas
ekskursiju un

6

6

vadīt grupu
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Papildus
pakalpojumu
sniegšana

Atbalstīt dabas un
lauku gida
pakalpojumu
pievilcīgumu,
nodrošinot tūrisma
infrastruktūru un
pakalpojumus,
integrētas tūrisma
stratēģijas
kontekstā.

attiecīgajā teritorijā,
esošo resursu un
pakalpojumu
lokalizēšana (piem.,
atpūtas zonas,
atspirdzināšanās
teritorijas,
patvērumi,
apmetnes, utt.).
Pārgājienu tehnikas
(nepieciešamā
aprīkojuma tips);
pastaiga atbilstoši
apvidus tipam
marķētās un
nemarķētās takās;
pastaiga ar sniega
kurpēm un
pārgājienu nūju
izmantošana;
piesardzība un
grupas pārraudzība
atbilstoši noteiktajai
lietotāju grupai;
alternatīvu maršrutu
izveide).
Kartogrāfijas un
topogrāfijas elementi.
Orientēšanās
tehnikas un galvenie
palīginstrumenti
(kompass, altimetrs,
utt.)
Problēmu risināšanas
tehnikas.
Veidi kā rīkoties ar
klientu stresa un
noguruma situācijās.

komunikācijas
lietojumprogrammatūra
s un jebkādus papildus
materiālus, ko izsniegt
klientam/ tūristam.
Vadīt grupu un
maršruta laikā vērst
uzmanību uz apskates
vietām:
nodrošināt skaidras,
pareizas un pilnīgas
zināšanas un
informāciju; piemērot
un nodrošināt grupu ar
pārgājiena tehnikām,
novērtējot klientu
psihofizioloģiskās
spējas un aprīkojuma
adekvātumu; saskaņot
laikus un programmas,
ieviešot ātras un
racionālas izmaiņas
maršrutā, atbilstoši
jebkuriem
neparedzētajiem
faktoriem; izmantot
personīgās
kartogrāfijas,
topogrāfijas un
orientēšanās zināšanas;
uzturēt paškontroli un
uzņemties atbildību
jebkādu neparedzētu
apstākļu un/vai jebkādu
konfliktu rašanās
gadījumā.

Tūrisma
infrastruktūras un
pakalpojumu tipi,
standarti, potenciālie
pielietojumi un
apjomi (galvenā
tūristu infrastruktūra
un pakalpojumi:
naktsmājas viesnīcas, restorāni

Analizēt tūrisma
infrastruktūras un
pakalpojumu teritoriālo
tipoloģiju, standartus,
potenciālos
pielietojumus un
apjomus.
Noteikt teritoriālā
tūrisma infrastruktūru
un pakalpojumus, kas

Nodrošināt
tūrisma
infrastruktūru
un
pakalpojumus,
integrācijā ar
dabas un lauku
gida

2

2
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un ceļojumi atbilstoši
pakalpojumiem;
otrās pakāpes tūristu
infrastruktūra un
pakalpojumi:
iepirkšanās, atpūta,
izklaide un
apmeklētāju
informācijas
pakalpojumi; trešās
pakāpes tūristu
infrastruktūras un
pakalpojumi:
veselības aprūpes
pakalpojumi un
aprūpe, ārkārtas
situācijas un drošības
pakalpojumi,
finansiālie
pakalpojumi un
personīgie
pakalpojumi).

tiks sniegti integrēti ar
dabas un lauku gida
pakalpojumiem.
Plānot, organizēt un
nodrošināt tūrisma
infrastruktūru un
pakalpojumus,
integrācijā ar dabas un
lauku gida
pakalpojumiem.

pakalpojumiem
.

Izmanot pakalpojuma
kvalitātes novērtēšanas
instrumentus: noteikt
vienkāršus modeļus
sniegtā pakalpojuma un

Novērtēt un

Ģeogrāfiskie un
plānošanas
jautājumi, kas saistīti
ar tūrisma
infrastruktūru un
pakalpojumiem:
pamata apraksts par
galveno
infrastruktūru un
ērtībām; atrašanās
vietu, infrastruktūras,
labierīcību un
pakalpojumu mērogu
un apmēru; telpas un
kvalitātes standarti,
un integrācijas
iespējas ar vides
izglītības
pakalpojumiem
dabas un lauku gida
pakalpojumos

Ražošanas

Kvalitātes

pārvaldības

nodrošināšanas

Sniegto
pakalpojumu
kvalitātes
novērtēšana.

Kvalitātes
nodrošināšanas
aspekti pakalpojuma
nodrošināšanā.

uzlabot dabas

2

2

un lauku gida
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faktori

pārvaldība

Darbību definēšana
sniegto
pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošanai

Risku novēršana,
nodarīto kaitējumu
ierobežošana,
kopēja palīdzības
organizēšana un

Drošības un
drošuma
pārvaldība

Atbilstības
nodrošināšana
likumiem un
procedūrām
profesionālā un
vides riska
samazināšanai un
novēršanai,
identificējot
tipiskas briesmas
un kaitējumus.
Pirmās palīdzības
sniegšanas un
kopējas glābšanas
organizēšanas
pārvaldība.
Zādzību novēršana
un kaitējumu
nodarījuma
novēršana
uzņēmuma
infrastruktūrai un
aprīkojumam.

Procedūras
pakalpojuma
kvalitātes
novērtēšanai.

Briesmas un riski,
kas ir saistīti ar
teritoriālo kontekstu
(kalni) un konkrēta
tipa tūristiem (īpaši
bērniem, vecāka
gadagājuma
cilvēkiem un
invalīdiem).
Pirmās palīdzības
prasmes (traumu,
ģīboņa, insektu vai
dzīvnieku kodumu
gadījumā).
Standarts “Pamata
dzīvības atbalsts”
(BLS-Basic Life
Support).
Reģionāli organizēta
glābšanas sistēma,
ieskaitot glābšanu ar
helikopteri.
Pamata elementi
meteoroloģijā un
sniega un lavīnu
zināšanās (lai
iepriekš izprastu
potenciāli bīstamas
situācijas un noteiktu
sekojošus drošības
mērus).

saņēmēja uztvertās
kvalitātes novērtēšanai;
ievākt un analizēt
informāciju, atbilstoši
izvēlētajai metodei,
vienlaikus identificējot
jebkādus faktorus, kuri
varētu radīt zemākus
rezultātus par
sagaidāmajiem, lai
noteiktu jebkādas
izmaiņas un
papildinājumus nākotnē
piedāvātajiem
pakalpojumiem.
Sniegt pirmo palīdzību,
kur vien iespējams,
ierobežot kaitējumu, ko
radījis
negadījums/trauma un
ar kompetentu iestāžu
palīdzību organizēt
glābšanu cik ātri vien
iespējams: paredzēt vai
novērst tipiskas
briesmas noteiktos
kontekstos (piem.,
kalnos, ļoti sliktos laika
apstākļos, utt.) vai
riskus, kas ir saistīti ar
tūrisma tipiem (īpaši
bērniem vecāka
gadagājuma cilvēkiem
un invalīdiem); uzturēt
paškonktroli, lai sniegtu
pirmo palīdzību un
organizētu glābšanu ar
teritorijā esošu
kompetentu iestāžu
palīdzību.
Lai pārraudzītu drošības
jautājumus, kas ir
saistīti ar zādzību
novēršanu un
kaitējumu nodarījumu
uzņēmuma
infrastruktūrai un
aprīkojumam.

pakalpojumu
kvalitāti.

Lai novērstu
riskus un
pārvaldītu
pirmās
palīdzības
sniegšanu
dabas un lauku

4

4

gida
pakalpojumos,
un lai
pārraudzītu
drošības
jautājumus
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Infrastruktūras un
aprīkojuma līdzekļu
inventāra
definēšana un
pārvaldība dabas
un lauku gidu
pakalpojumiem
Infrastruktūras
un aprīkojuma
pārvaldība

IT pārvaldība

Apkopes,
remontdarbu un
nomaiņas
plānošana un
pārvaldīšanas
intervences
infrastruktūras un
aprīkojuma
līdzekļiem dabas
un lauku gidu
pakalpojumiem

IT datoraprīkojuma
un
lietojumprogramm
atūras lietošana un
pārvalde, dabas un
lauku gidu
pakalpojumu
atbalstam.

Infrastruktūras un
aprīkojuma līdzekļu
tipi dabas un lauku
gidu pakalpojumiem
Dabas, sociālie,
ekonomiskie un
finansiālie
infrastruktūras un
aprīkojuma
pārvaldības aspekti
dabas un lauku gidu
pakalpojumiem
Metodoloģijas,
tehnikas un
instrumenti
infrastruktūras un
aprīkojuma līdzekļu
pārvaldīšanā un
plānošanā
Galveno IT
instrumentu un rīku
tips un procedūras,
kas ir izmantotas, lai
atbalstītu dabas un
lauku gidu
pakalpojumu
intervences
noteikšanu un
nodrošināšanu,
biznesa un
mārketinga
pārvaldību, finansiālo
un administratīvo
pārvaldību, papildus
pakalpojumus,
nodrošinot
infrastruktūras un
aprīkojuma
pārvaldību un cenu
noteikšanu
produktiem,
reklāmas un
pozicionēšanas
pārvaldību

Sistemātiska ierakstu
uzturēšana par
individuāliem līdzekļiem
dabas un lauku gidu
pakalpojumos: piem.,
iegādes izmaksas,
oriģinālais lietošanas
ilgums, atlikušais
lietderīgais ilgums,
fiziskais stāvoklis,
labošanas un apkopes
konsistence.
Attīstīt noteiktu
programmu, līdzekļu
uzturēšanai dabas un
lauku gidu
pakalpojumiem ar
plānotas apkopes,
remontdarbu un
nomaiņas palīdzību.
Izmantot un pārvaldīt
IT datoraprīkojumu un
lietojumprogrammatūru
, lai atbalstītu
aktivitātes un
uzdevumus dabas un
vides gidam, t.i.:
informācijas un
izglītības intervences
(galvenās
komunikācijas
programmas –
internets, e-pasts– lai
ievāktu lietderīgu
informāciju, gida
aktivitāšu izveidei;
galveno tekstu
apstrādes
lietojumprogrammatūra
s, lai sagatavotu
projektus un mācību
atbalsta materiālus gidu
pārgājieniem); biznesa
un mārketinga
pārvaldība
(lietojumprogrammatūr
as un interneta

Pārvaldīt ar
infrastruktūru
un aprīkojumu
saistītus
jautājumus,
kas ir saistīti ar

3

3

3

3

dabas un lauku
gida
pakalpojumiem
.

Izmantot un
pārvaldīt
informācijas
tehnoloģijas,
kas ir saistītas
ar dabas un
lauku gida
pakalpojumiem
.
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Mārketings un

Klientu attiecību

tirdzniecība

pārvaldība

Komunikācija ar
klientu, izmantojot
adekvātas
stratēģijas, par
dabas un lauku
gida

Teorētiskie
komunikācijas
modeļi, ar mērķi
sniegt zināšanas
klientam, sniedzot
dabas un lauku gida

izmantošana
plānošanā,
organizēšanā,
personāla, novirzīšanai
un pārbaudei ne tikai
dabas un lauku gidu
pakalpojumiem un
aktivitātēm, bet arī
komunikācijas,
reklāmas un
komercializācijas
aspektiem); finansiālā
un administratīvā
pārvaldība (rīki un
lietojumprogrammatūra
, lai atbalstītu
administrāciju un
vadības kontroli);
papildus pakalpojumi
(IT instrumenti un rīki
informācijas sniegšanai
par tūristu iespējām un
pakalpojumiem un to
integrēšana ar
piedāvātajiem dabas un
lauku gidu
pakalpojumiem),
infrastruktūras un
aprīkojuma pārvaldība
(IT instrumenti un rīki,
lai noteiktu un
pārvaldītu
infrastruktūras un
aprīkojuma līdzekļu
inventāru, un, lai
plānotu un pārvaldītu
līdzekļu uzturēšanu,
remontdarbiem, un
intervences
aizvietošanu (piem.,
Ģeogrāfiskās
informācijas sistēmas)
Izmantot komunikācijas
stratēģijas dabas un
lauku gida
pakalpojumos,
atbilstoši dažādiem
klientu tipiem un

Pārvaldīt
attiecības ar
klientu

3

3

/saņēmēju
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pakalpojumiem.
Izmantot tādu
uzvedības stilu, kas
ir atbilstošs
attiecībām ar
klientu, veicot
dabas un lauku
gida pakalpojumus.
Ārkārtas situāciju
un pretenziju
pārvaldība
attiecībās ar
klientu.

Cenas
noteikšana
produktam,
reklāma,
pozicionēšana

Sabiedrisko
sakaru
veidošana

Cenas noteikšana
dabas un lauku
gidu
pakalpojumiem
Dabas un lauku
gidu pakalpojumu
reklamēšana
Dabas un lauku
gidu pakalpojumu
pozicionēšana

Sabiedrisko sakaru
veidošana un
attiecību
pārvaldīšana ar
kompetentām

pakalpojumus.
Psiholoģiskais
pamatojums, kas ir
lietderīgs attiecību
dinamikas izpratnei
ar dažādiem klientu
tipiem.

Cenas noteikšanas
metodes, tehnikas un
instrumenti dabas un
lauku gida
pakalpojumiem
Reklamēšanas
metodes, tehnikas un
instrumenti dabas un
lauku gida
pakalpojumiem
Pozicionēšanas
metodes, tehnikas un
instrumenti dabas un
lauku gida
pakalpojumiem

Metodes, tehnikas un
instrumenti
sabiedrisko sakaru
veidošanai un
attiecību

īstenojamām
aktivitātēm: izšķirt
galvenās komunikācijas
stratēģijas, ar mērķi
notvert uzmanību un
aktīvi iesaistīt
specifiskus klienta
mērķus; atbilstoši
klienta vecumam,
izmantot dažādas
saziņas procedūras un
kodus.
Būt sirsnīgam un
laipnam: būt
pieklājīgam un
draudzīgam, un pie
neparedzētiem
apstākļiem saglabāt
paškontroli un
uzņemties atbildību.
Cenu noteikšana dabas
un lauku gida
pakalpojumiem, ņemot
vērā mārketinga
mērķus un ar
izdevumiem saistītos
jautājumus, tirgu,
pieprasījumu un
konkurenci.
Definēt un pārvaldīt
pamudinājumus un
stimulus zināšanām par
lauku un dabas gida
piedāvātajiem
pakalpojumiem un to
novērtēšana.
Noteikt un pārvaldīt
aktivitātes un
attiecības, kuru mērķis
ir padarīt dabas un
lauku gida piedāvātos
pakalpojumus
pieejamus klientam.
Saskarsmei ar teritorijā
esošajām
organizācijām, ar mērķi
integrēt un attīstīt vides
izglītības pakalpojumus

Noteikt un
pārvaldīt ar
cenu
noteikšanu,
popularizēšanu
un
pozicionēšanu,

4

4

3

3

saistītos
jautājumus
dabas un lauku
gida
pakalpojumiem
Piedalīties
teritoriālās
attīstības
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teritoriālajām
institūcijām, ar
tirgu un ar citām
galvenajām
ieinteresētajām
pusēm

pārvaldīšanai ar
kompetentām
teritoriālajām
institūcijām, tirgu un
citām galvenajām
ieinteresētajām
pusēm

dabas un lauku
teritorijās tūristu
piedāvājuma un
teritorijas attīstības
ietvaros: izveidot
attiecības un saskarsmi
ar vietējām plānošanas
administrācijām un
organizācijām
attiecīgajā teritorijā;
pārvaldīt personiskas
attiecības pirms
produktīvā procesa, tā
laikā un pēc tā
(piegādātāji, klienti,
indivīdi attiecīgajā
teritorijā un citas
ieinteresētās puses).

procesos, kas ir
saistīti ar
dabas un lauku
gida
pakalpojumiem
.

Apraksts:
I. Mērķu un resursu definēšana = viss, kas ir saistīts ar plānošanu, biznesa vadību, stratēģijām, globāliem ar biznesu saistītiem aspektiem
II. Produkti, ražošana, pakalpojumu sniegšana
III. Ražošanas vadības faktori
IV. Mārketings un tirdzniecība = cenas noteikšana, produkta attīstība, pozicionēšana, popularizēšana, klientu attiecību pārvaldība (CRM), sociālo sakaru
veidošana
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Lauku un agrotūrisma izmitināšanas vadītājs

Kompetences

Aktivitāšu
nozares

/ Mācību

Aktivitātes

Uzdevumi

Zināšanas

Prasmes

rezultātu
vienības
(ULO)

Specifiskas

Mērķu un

profesionālās

resursu

aktivitātes

definīcija

pārvaldes
definēšana

Juridisku un
organizatorisku
procedūru
pārvalde un
izpilde specifiskas
profesionālas
aktivitātes
uzsākšanai un
praktizēšanai
Lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
vadītājam.

Likumi un standarti
profesionālām
kvalifikācijām un to
ilgtermiņa
saglabāšana, ar atsauci
uz reģionāliem
noteikumiem un
vispārēju panorāmu
Itālijā/Eiropas valstīs.
Atsauce uz valsts darba
līgumu.
Profesionālo
kvalifikāciju atzīšana
no ES puses (Direktīva
2005/36/EK un
īstenošanas standarti).
Civiltiesiskā un
kriminālā atbildība, kas
saistīta ar profesionālo
praksi. Ētikas un
deontoloģiskie aspekti
Svešvalodas zināšanas
atbilstoši C1 CEFR
līmenim (Eiropas
kopīgās
pamatnostādnes
valodu apguvei)

Zināt un izprast
specifikācijas profesionālam
sniegumam, Lauku un
agrotūrisma izmitināšanas
vadītāja darbā.
Izpildīt regulējošās saistības
un darboties pilnā atbilstībā
ar deontoloģsikajiem
atsauču kodiem: zināt un
pārvaldīt Lauku un
agrotūrisma izmitināšanas
vadītāja profesionālās
aktivitātes saistības; vest
sarunas par profesionālās
aktivitātes apstākļiem, sākot
ar piemērojamu līgumu
sistēmu un klientam
pieejamiem ekonomiskajiem
stimuliem; zināt un spēt
pielietot deontoloģiskos
kodus – ieskaitot tos, ko ir
noteikusi vienota prakse –
profesionālās aktivitātes
laikā. Zināt un izprast
dažādu profesionālo lomu,
kas darbojas tūrisma
sektorā, specifikācijas
(atsauces aktivitātes,
atbildības līmeņi, utt.), īpašu
uzmanību pievēršot savai
lomai. Identificēt savu
stratēģiju, lai attīstītu savu

ECV
ET
kre
dītp
unk
ti
(UL
O)

Kompetence
s / Mācību
rezultātu
vienību daļas
(ULO daļas)

ECVET
kredīt
punkti
(ULO
daļas)

Lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
vadītāja

3

3

profesionālās
aktivitātes
pārvaldība
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profesionālo lomu.
Izmantot C1 CEFR (Eiropas
kopīgās pamatnostādnes
valodu apguvei) līmenim
atbilstošās svešvalodas
zināšanas savas
profesionālās darbības laikā.
Procedūras, lai
analizētu uz kuru tirgu
jāmērķē ar lauku
izmitināšanas
struktūras
piedāvājumu.

Lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
piedāvājuma
definēšana

Tirgus vajadzību
analīze un
definēšana lauku
un agrotūrisma
izmitināšanas
pakalpojumiem.
Lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
pakalpojumu
definēšana
pakalpojumiem,
kas tiek piedāvāti
dabas un lauku
teritorijās.

Teritoriālās ģeogrāfijas
un savvaļas dzīves
konteksts (piem.,
pamata zināšanas par
attiecīgās teritorijas
botāniku, zooloģiju un
ekoloģiju) un teritoriālā
antropoloģija (cilvēku
aktivitātes, kas ir
saistītas ar teritorijas
specifisko dabu –
lauksaimniecība,
dzīvnieku un putnu
selekciju, rokdarbiem,
ēdienu un dzērieniem,
utt.)
Attiecības starp
lauksaimniecības
aktivitātēm un lauku
izmitināšanu.
Reģionālie, valstiskie
un starptautiskie
tūrisma noteikumi.
Dažādu izmitināšanas
veidu tipi un
raksurīpašības.
Galvenās tehnoloģiskās
un tirgus tendences un
attīstība, saistībā ar
lauku izmitināšanas
sektoru.

Lai identificētu dažādus
izmitināšanas tipus un
formulas pēc: galvenajām
iezīmēm, etalonprocesiem,
piedāvājumiem, klientūras
tipa, piemērojamajiem
valstiskiem un Eiropas
noteikumiem; zināt un
saprast kā attīstās lauku un
agrotūrisma izmitināšanas
process, produkts un
konteksts.
Nodefinēt lauku un
agrotūrisma izmitināšanas
struktūras piedāvājuma
iezīmes, vērojot un
analizējot tirgu, teritoriju un
jebkādu etalona
lauksaimniecības
uzņēmumu: novērot un
izmērīt tirgus tendences un
pieprasījumus; noteikt
piedāvājuma raksturiezīmes,
balstoties uz tirgus analīzi,
uzņēmuma raksturojumu,
pieejamajiem resursiem un
struktūras aprīkojumu,
ieskaitot attiecīgās
teritorijas vides un dabas
resursiem; pievērst lielu
uzmanību un sekot
aktuālajām izmaiņām
attiecīgajā tirgū.

Definēt lauku
un agrotūrisma
izmitināšanas

5

5

struktūras
piedāvājumu
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Lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
pārvalde un
biznesa
aktivitātes.
Biznesa un
mārketinga
pārvaldība

Finansiālā un
administratīvā
pārvaldība

Mārketinga
aktivitāšu
pārvaldība
(analītisks,
stratēģisks un
operatīvs
mārketings), kas
ir saistītas ar
lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūru.

Administratīvo,
finanšu,
grāmatvedības,
budžeta kontroles
un finansiālo
jautājumu
pārvaldība lauku
izmitināšanas
struktūrā

Ekonomiskas
pārvaldības principi.
Tūrisma un teritoriālā
mārketinga principi:
iemesli un instrumenti.
Pakalpojumu reklāmas
un komercializācijas
kanāli un stratēģijas.

Grāmatvedība un
administrācija lauku
izmitināšanas
struktūrai: metodes,
procedūras un
dokumentācija.
Budžets un bilance:
mērķi un projektu
metodes
Vadības kontrole:
mērķi un instrumenti.
Likumdošana un
privātuma drošība.

Pārvaldīt biznesa aktivitātes
lauku un agrotūrisma
izmitināšanas struktūrai, lai
sasniegtu vēlamos mērķus
un uzdevumus no vērtīgo
produktu un peļņas
viedokļa, prasmīgi un
efektīvi izmantojot
pieejamos resursus,
plānojot, organizējot,
komplektējot, novirzot un
kontrolējot struktūras
aktivitātes.
Pārvaldīt analītisko (tirgus,
klientūras un konkurentu
izpēti), stratēģisko
(uzņēmuma attīstības
stratēģijas izvēli vairāk
atbilstošu ar esošajām tirgus
iespējām, izmantojot
uzņēmuma resursus un
prasmes), un operatīvo
mārketingu (uzņēmuma
operatīvās izvēles
stratēģisku mērķu
sasniegšanai), saistībā ar
lauku un agrotūrisma
izmitināšanas struktūras
pakalpojumiem.
Garantēt pareizu
birokrātisko un
administratīvo saistību, kas
saistītas ar lauku
izmitināšanas struktūru,
izpildi: garantēt pareizu
klientu plūsmu pārvaldību
no birokrātiskā,
administratīvā un finanšu
viedokļa; garantēt pareizu
parastu administratīvo
aspektu pārvaldību,
atbalstot lauku
izmitināšanas struktūras
ekonomisko pārvaldību.
Pārvaldīt budžetu un veikt
vadības pārbaudi: sagatavot
budžetu, interpretējot

Pārvaldīt
biznesu un
mārketinga
aktivitātes
lauku un

4

4

4

4

agrotūrisma
izmitināšanas
struktūrā.

Pārvaldīt
administratīvos
un budžeta
kontroles
jautājumus
lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūrā
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ienākošos datus saistībā ar
uzņēmuma ekonomiskajiem
un finansiālajiem mērķiem,
lai varētu prognozēt
ekonomisko rezultātu;
regulāri monitorēt
izdevumus un ieņēmumus
no budžeta mērķiem, lai
novērtētu jebkādas atkāpes,
un, ja nepieciešams, veikt
koriģējošas darbības;
garantēt pareizu budžeta
sastādīšanu; ar regulāru
atskaišu palīdzību
nodrošināt vispārēju
struktūras starpposma un
gala rezultātu pārskatu.

Produktu
ražošana /

Gastronomiskā

Pakalpojumu

pārvaldība

sniegšana

Gastronomisko
pakalpojumu
organizēšana un
sniegšana no
uzņēmuma puses,
un vietējo
produktu
izmantošana

Tradicionāli un vietēji
produkti, un to
izmantošana
ēdienkartē:
organoleptic and
nutritional
specifications,
pamatzināšanas ēdiena
apstrādē un
uzglabāšanā, tipiski
ēdieni no atvasinātiem
pārtikas produktiem
(receptes)
Padomes regula (EEK)
Nr. 2081/92 no 1992.
gada 14. jūlija par par
lauksaimniecības
produktu un pārtikas
produktu ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu un
cilmes vietu
nosaukumu
aizsardzību(ACVNAizsargāto cilmes
vietas nosaukums,
AĢIN- Aizsargāta
ģeogrāfiskās izcelsmes
norāde, GTĪ Garantētas

Zināt un ieteikt
tradicionālas, vietējas
receptes, ēdienus un garšas,
lai izceltu tradicionālo
kulināriju: zināt un kopā ar
atbildīgajām personām
izvēlēties tradicionālas un
vietējas receptes, ēdienus
un garšas, izmantojot
uzņēmuma un vietējo
produktu iespējas.

Uzlabot lauku
un agrotūrisma
izmitināšanas
struktūru un

2

2

teritoriālo
kulināriju un
produktus
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tradicionālās īpatnības)
Produkti, kas ir iekļauti
valsts sarakstā pie
tradicionālajiem
pārstrādātajiem
pārtikas produktiem.
Pamata degustācijas
prasmes.

Lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras vadība

Lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras dažādu
aktivitāšu sadaļu
organizatoriskā
vadība un biznesa
aktivitātes.
Lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
krājumu pārvalde
Lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
drošības un
uzturēšanas
vadība

Darba organizācijas
principi
Pārtikas un dzērienu
pārvaldība.
Instrumenti rezultātu
novērtēšanai.
Produkcijas pārvaldības
tehnikas un
instrumenti
Apkopošanas metodes
lietošanas procedūras
piegādēm un
piegādātāja
pārvaldībai.
Uzturēšanas
pārvaldības principi.

Garantēt pareizu
organizatorisku lauku un
agrotūrisma struktūras
pārvaldi: noteikt un ieviest
organizatorisku plānu un
aktivitātes dažādām
nodaļām (viesu uzņemšanai,
izmitināšanai, ēdināšanai,
bāra pakalpojumiem, utt.)
atbilstoši noteiktajām
stratēģijām;identificēt
lomas, uzdevumus un veikt
darbības, kas ir saistītas ar
plānotajām aktivitātēm;
uzraudzīt vispārējo
aktivitāšu progresu, lai ātri
izmērītu jebkādas novirzes
no plānotajām aktivitātēm.
Identificēt krājumu
nepieciešamību dažādās
lauku un agrotūrisma
izmitināšanas struktūras
nodaļās: veikt pārrunas un
noteikt piegādes līgumus, lai
pārvaldītu pasūtījumu
apstrādes procedūras,
izmantojot specifiskas
datorizētas iepirkumu
pārvaldes sistēmas;
monitorēt piegādātāja
sniegumu un aprēķināt
defektīvu preču biežumu.

Pārvaldīt
biznesu un
mārketinga
aktivitātes
lauku un

5

5

agrotūrisma
izmitināšanas
struktūrā.

Garantēt līdzekļu aizsardzību
un efektīvu apkopi lauku un
agrotūrisma izmitināšanas
struktūrā: garantēt korektu
struktūru, aprīkojuma un
tehnisko krājumu
izmantošanu, ieskaitot
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veikala krājumus; sagatavot
specifiskas struktūras
apkopes programmas
aprīkojuma līdzekļus
uzņēmumam.

Papildus tūrisma
pakalpojumi

Lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
piedāvāto
pakalpojumu
atbalsts,
nodrošinot
tūrisma
infrastruktūru un
pakalpojumus,
integrētas tūrisma
stratēģijas
kontekstā.

Tūrisma infrastruktūras
un pakalpojumu tipi,
standarti, potenciālie
pielietojumi un apjomi
(galvenā tūristu
infrastruktūra un
pakalpojumi:
naktsmājas - viesnīcas,
restorāni un ceļojumu
un tūrisma
pakalpojumi; otrās
pakāpes tūristu
infrastruktūra un
pakalpojumi:
iepirkšanās, atpūta,
izklaide un
apmeklētāju
informācijas
pakalpojumi; trešās
pakāpes tūristu
infrastruktūras un
pakalpojumi: veselības
aprūpes pakalpojumi
un aprūpe, ārkārtas
situācijas un drošības
pakalpojumi, finansiālie
pakalpojumi un
personīgie
pakalpojumi).
Ģeogrāfiskie un
plānošanas jautājumi,
kas saistīti ar tūrisma
infrastruktūru un
pakalpojumiem:
pamata apraksts par
galveno infrastruktūru
un ērtībām; atrašanās
vieta, infrastruktūra,
labierīcību un
pakalpojumu mērogs
un apmērs; telpas un
kvalitātes standarti, un

Analizēt tūrisma
infrastruktūras un
pakalpojumu teritoriālo
tipoloģiju, standartus,
potenciālos pielietojumus un
apjomus.
Noteikt teritoriālā tūrisma
infrastruktūru un
pakalpojumus, kas tiks
sniegti integrēti ar lauku un
agrotūrisma izmitināšanas
struktūras sniegtajiem
pakalpojumiem.
Plānot, organizēt un īstenot
tūrisma infrastruktūru un
pakalpojumus integrācijā ar
lauku un agrotūrisma
izmitināšanas struktūras
sniegtajiem pakalpojumiem.

Nodrošināt
tūrisma
infrastruktūru
un
pakalpojumus,
integrētus ar
pakalpojumiem,
kurus piedāvā
lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūra

2

2
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integrācijas iespējas ar
lauku un agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
pakalpojumiem

Ražošanas
pārvaldības
faktori

Cilvēkresursu
vadība

Cilvēkresursu
vadība lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūrā.

Cilvēkresursu vadības
elementi: personāla
atlases process;
uzņēmuma apmācības;
attīstība un
novērtēšana; algu
politika.

Vadīt profesionālus,
operatīvus lauku un
agrotūrisma izmitināšanas
struktūras resursus.
garantēt tāda personāla
esamību, kas pēc skaita un
kvalitātes ir piemērots
profesionālo resursu
prasībām un, ja
nepieciešams, meklēt un
atlasīt personālu; garantēt
šobrīd spēkā esošas algu
sistēmas izmantošanu,
sagatavot adekvātus algu
plānus, atbilstoši
cilvēkresursu prasmēm un
profesionālajam stāžam;
novērtēt indivīda un grupas
sniegumu stratēģiskai
profesionālo resursu vadībai
(stimulēšanas sistēmas un
profesionālā attīstība);
garantēt labi sagatavota un
atjaunota personāla
esamību un veikt
ieguldījumus mazāk
pieredzējušu resursu
profesionālajā attīstībā,
palīdzot sagatavot apmācību
plānu; garantēt to, lai darba
līgumu, kas tiek izmantoti
struktūrā, tiktu pielietoti
identiskā veidā pēc
pārrunām ar arodbiedrības
pārstāvjiem (ja tādi
eksistē).
Koordinēt personālu, kas ir
nodarbināts struktūrā
plānoto aktivitāšu laikā:
uzdot pieejamajiem
resursiem uzdevumus un
pienākumus, kas ir vislabāk
piemēroti tieši viņu

Vadīt
cilvēkresursus
lauku un
agrotūrisma

2

2

izmitināšanas
struktūrā.
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prasmēm un sniegt
regulāras instrukcijas par to
kā tos izpildīt (veicamās
aktivitātes, laika grafikus un
metodes); sekmēt attiecības
ar personālu/tā starpā,
mudinot uz komunikāciju un
viedokļu apmaiņu.

Kvalitātes
nodrošināšanas
pārvaldība

Sniegto
pakalpojumu
kvalitātes
novērtēšana.
Darbību
definēšana
sniegto
pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošanai

Agrāka kvalitātes
nodrošināšanas
attīstība, kvalitātes
nodrošināšanas
sertifikācijas sistēma,
kritēriju standarti.
Kvalitātes
nodrošināšanas
vadības aspekti
pakalpojumu
sniegšanai, pārbaužu
novērtējumi un
darbības neatbilstības
gadījumos.
Darbības procedūras
pakalpojuma kvalitātes
novērtēšanai.

Izvairīties no un
samazināt
profesionālo,
vides un klientu
riskus tikt
pakļautiem
elektrības un
uguns briesmām.
Drošības un
drošuma
pārvaldība

Nodrošināt lauku
izmitināšanas
struktūras
aktivitāšu
atbilstību higiēnas
noteikumiem un
procedūrām.
Ar lauku
izmitināšanas
struktūras
aktivitātēm
saistītu drošības
jautājumu
pārvaldība.

Noteikumi saistībā ar
drošību un nelaimes
gadījumu novēršanu
darbavietā.
Lauku izmitināšanas
struktūru vides
pārvaldība (īpaši
saistībā ar atkritumu
apsaimniekošanu un
kaitēkļu apkarošanu).
HACCP sistēmas
pamatprincipi (Hazard
Analysis and Critical
Control Points - Riska
analīzes un kritisko
kontrolpunktu
noteikšanas principi).
Drošības vadības
instrumenti un līdzekļi.

Garantēt un novērtēt
piedāvāto pakalpojumu
kvalitāti; zināt un palīdzēt
ieviest kvalitātes
nodrošināšanas sistēmu;
garantēt sistēmu un
procedūru izmantošanu, lai
pārvaldītu kvalitātes
nodrošināšanu; pārbaudīt
vai tiek ievērotas kvalitātes
nodrošināšanas procedūras
un izmērīt klientu
apmierinātības līmeni,
noteikt kritiskos punktus un
noteikt darbības to
uzlabošanai.
Veicināt tādu uzvedību, kas
samazinātu profesionālos,
vides un klientu riskus:
uzvesties un rūpēties par to,
lai citi uzvestos, atbilstoši,
lai novērstu un samazinātu
profesionālos, vides un
klientu riskus; uzvesties un
rūpēties par to, lai citi
uzvestos tā, lai izvairītos no
elektrotraumas vai
ugunstraumas gūšanas.
Garantēt atbilstību higiēnas
standartiem: garantēt, lai
lauku izmitināšanas
struktūra darbotos saskaņā
ar likumiem par veselību un
higiēnu; garantēt atbilstību
reģionālajām direktīvām par
atkritumu apsaimniekošanu.

Nodrošināt
lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas

2

2

2

2

struktūras
pakalpojumu
kvalitāti

Nodrošināt
lauku un
agrotūrisma
struktūras
atbilstību
higiēnas un
drošības
noteikumiem

Garantēt lauku
izmitināšanas struktūras
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drošību, lai, cik vien
iespējams, izvairītos no
iespējamām zādzībām un
kaitējuma nodarīšanas:
nodrošināt, lai atbildīgais
personāls pieņemtu visu
mērus, lai uzraudzītu
drošību lauku izmitināšanas
struktūrā.

Infrastruktūras
un aprīkojuma
pārvaldība

IT pārvaldība un
Īpašuma
pārvaldības
sistēmas (PMS)

Infrastruktūras
inventāra un
lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
aprīkojuma
līdzekļu
definēšana un
pārvaldība
Apkopes,
remontdarbu un
nomaiņas
plānošana un
pārvaldīšana
infrastruktūras un
aprīkojuma
līdzekļiem lauku
un agrotūrisma
izmitināšanas
struktūrā
IT
datoraprīkojuma
un
lietojumprogram
matūras
izmantošana un
pārvaldība, lauku
un agrotūrisma
struktūras
pakalpojumu
atbalstam,
ieskaitot Īpašuma
pārvaldības
sistēmas - PMS

Lauku un agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
infrastruktūras tips un
aprīkojuma līdzekļi.
Vides, sociālie,
ekonomiskie un
finansiālie
infrastruktūras un
aprīkojuma pārvaldības
aspekti lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūrai.
Metodoloģijas, tehnikas
un instrumenti
infrastruktūras un
aprīkojuma līdzekļu
pārvaldīšanā un
plānošanā
Galveno IT instrumentu
un rīku tips un
procedūras, kas ir
izmantotas, lai
atbalstītu lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
pakalpojumus
(noteikšana un
nodrošināšana, biznesa
un mārketinga
pārvaldība, finansiālā
un administratīvā
pārvaldība, papildus
pakalpojumi,
nodrošinot

Sistemātiska ierakstu
uzturēšana par individuāliem
līdzekļiem dabas un
agrotūrisma izmitināšanas
struktūras pakalpojumos:
piem., iegādes izmaksas,
oriģinālais darbmūžs,
atlikušais lietderīgais
darbmūžs, fiziskais
stāvoklis, labošanas un
apkopes konsistence.
Attīstīt noteiktu programmu,
līdzekļu uzturēšanai lauku
un agrotūrisma
izmitināšanas struktūrā ar
plānotas apkopes,
remontdarbu un nomaiņas
palīdzību.
Izmantot un pārvaldīt IT
aprīkojumu un
lietojumprogrammas, lai
atbalstītu lauku un
agrotūrisma izmitināšanas
vadītāja aktivitātes (t.i.,
noteikšana un
nodrošināšana, biznesa un
mārketinga vadība,
finansiālā un administratīvā
pārvaldība, papildus
pakalpojumi, nodrošinot
infrastruktūras un
aprīkojuma pārvaldību un
cenu noteikšanu
produktiem, reklāmas un
pozicionēšanas pārvaldība),

Lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
infrastruktūras

2

2

2

2

tips un
aprīkojuma
līdzekļi.

Izmantot un
pārvaldīt
informācijas
tehnoloģijas,
kas ir saistītas
ar lauku un
agrotūrisma
pakalpojumiem.
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infrastruktūras un
aprīkojuma pārvaldību
un cenu noteikšanu
produktiem, reklāmas
un pozicionēšanas
pārvaldība).

t.i. PMS
mūsdienīga
lietojumprogrammatūra

PMS
mūsdienīgas
lietojumprogrammas,
kas tiek izmantotas, lai
integrētu dažus
galvenos mērķus,
tādus kā, darbības
funkciju koordinēšana
administratīvajā birojā,
tirdzniecība un
plānošana utt., tādu
viesnīcas funkciju
automatizēšana, kā
viesu rezervācijas,
tiešsaistes
rezervācijas,
tirdzniecības punkti,
tālruņi, debitoru
parādi, tirdzniecība un
mārketings, banketi,
ēdienu un dzērienu
izmaksas, materiāli un
pārvaldība,
cilvēkresursus un algu
saraksta
nodrošināšana,
apkopes pārvaldība,
kvalitātes
nodrošināšana un citi
pakalpojumi,
sadarbojoties ar
centrālajām
rezervācijas sistēmām
un ieņēmumu vai
produktivitātes
pārvaldības sistēmām,
administratīvais birojs,
iekšējie pakalpojumi,
tirdzniecība, durvju
slēgšana, maksas-TV,
enerģijas pārvaldība,
maksājumu karšu
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autorizēšana un kanālu
pārvaldības sistēmas.

Klientu attiecību
pārvaldība RAAS

Mārketings
un

Adekvātas
stratēģijas
komunikācijai ar
lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
pakalpojumu
klientiem.
Izmantot tādu
uzvedības stilu,
kas ir atbilstošs
attiecībām ar
lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras klientu.
Ārkārtas situāciju
un pretenziju
pārvaldība
attiecībās ar
klientu.

Teorētiskie
komunikācijas modeļi,
lai nodrošinātu klientu
ar zināšanām lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
pakalpojumos.
Psiholoģiskais
pamatojums, kas ir
lietderīgs attiecību
dinamikas izpratnei ar
dažādiem klientu
tipiem.

tirdzniecība

Cenas
noteikšana
produktam,
reklāma,
pozicionēšana

Cenu noteikšana
lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
pakalpojumiem.
Lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
pakalpojumu
reklamēšana.
Lauku un
agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
pakalpojumu
pozicionēšana.

Cenas noteikšanas
metodes, tehnikas un
instrumenti lauku un
agrotūrisma struktūras
pakalpojumiem.
Metodes, tehnikas un
instrumenti lauku un
agrotūrisma struktūras
pakalpojumu
reklamēšanai.
Metodes, tehnikas un
instrumenti lauku un
agrotūrisma struktūras
pakalpojumu
pozicionēšanai.

Komunicēt ar dažādiem
klientu tipiem: izmantot
dažādas metodes un
komunikācijas kodus
atbilstoši klienta tipam, lai
garantētu struktūras attēla
un stila un veicinātu
piedāvāto pakalpojumu;
nodrošināt klientiem
skaidru, pilnīgu padomu un
informāciju, lai apmierinātu
viņu gaidas;
ar klientu apkalpošanas
programmas aktivitātāšu
palīdzību (apsveikuma
kartiņas, atjauninātas cenu
lapas nosūtīšana, utt.)
garantēt klienta lojalitāti.
Būt sirsnīgam un laipnam:
būt pieklājīgam un
draudzīgam, un pie
neparedzētiem apstākļiem
saglabāt paškontroli un
uzņemties atbildību.
Cenu noteikšana lauku un
agrotūrisma izmitināšanas
struktūras pakalpojumiem,
ņemot vērā mārketinga
mērķus un ar izdevumiem
saistītos jautājumus, tirgu,
pieprasījumu un konkurenci.
Definēt un pārvaldīt
pamudinājumus un stimulus
zināšanām par lauku un
agrotūrisma izmitināšanas
struktūras pakalpojumiem
un to novērtēšana.
Noteikt un pārvaldīt
aktivitātes un attiecības,
kuru mērķis ir padarīt lauku
un agrotūrisma struktūras
pakalpojumus pieejamus
klientam.

Pārvaldīt
attiecības ar
klientu

2

2

5

5

/saņēmēju

Noteikt un
pārvaldīt ar
cenu
noteikšanu
saistītos
jautājumus,
popularizēšanu
un
pozicionēšanu,
kas ir saistīta ar
lauku un
agrotūrisma
struktūras
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pakalpojumiem.

Sabiedrisko
sakaru
veidošana

Sabiedrisko
sakaru veidošana
un attiecību
pārvaldīšana ar
kompetentām
teritoriālajām
institūcijām, ar
tirgu un ar citām
galvenajām
ieinteresētajām
pusēm.

Metodes, tehnikas un
instrumenti sabiedrisko
sakaru veidošanai un
attiecību pārvaldīšanai
ar teritoriālajām
kompetentajām
institūcijām, tirgu un
citām galvenajām
ieinteresētajām pusēm.

Saskarsmei ar teritorijā
esošajām organizācijām, ar
mērķi integrēt un attīstīt
dabas un lauku gidu
pakalpojumus tūristu
piedāvājuma un teritorijas
attīstības ietvaros: izveidot
attiecības un saskarsmi ar
vietējām plānošanas
administrācijām un
organizācijām attiecīgajā
teritorijā; pārvaldīt
personiskas attiecības pirms
produktīvā procesa, tā laikā
un pēc tā (piegādātāji,
klienti, indivīdi attiecīgajā
teritorijā un citas
ieinteresētās puses).

Piedalīties
teritoriālās
attīstības
procesos, kas ir
saistīti ar lauku

1

1

un agrotūrisma
izmitināšanas
struktūras
pakalpojumiem.

Apraksts:
I. Mērķu un resursu definēšana = viss, kas ir saistīts ar plānošanu, biznesa vadību, stratēģijām, globāliem ar biznesu saistītiem aspektiem
II. Produkti, ražošana, pakalpojumu sniegšana
III. Ražošanas vadības faktori
IV. Mārketings un tirdzniecība = cenas noteikšana, produkta attīstība, pozicionēšana, popularizēšana, klientu attiecību pārvaldība (CRM), sociālo sakaru
veidošana
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C sadaļa –Specifiskās teritoriālās (valstiskās/reģionālās) kompetences galvenajām profesionālajām personām, kuras rodas
WP 2 aktivitāšu rezultātā (Dabas pedagogs, dabas un lauku gids un lauku un agrotūrisma izmitināšanas vadītājs)
Itāliešu pielikums (Umbrijas reģions)

Aktivitāšu
nozares

Mērķu un
resursu
definīcija

Aktivitātes

Uzdevumi

Zināšanas

Prasmes

Kompetences / Mācību
rezultātu vienības
(ULO)

Piedāvāto
pakalpojumu
kontekstualizācij
a

Dažādu Umbrijas reģionālo
kontekstu (specifiskas
ģeogrāfiskas, fiziskas, vides un
cilvēku iezīmes) un saistītas
Umbrijas reģionālās tūrisma
sistēmas analīze

Reģionālā
tūrisma sistēma
(likumdošanas
ietvars Itālijā un
Umbrijas
reģionā,
reģionālā tūristu
tirgus iezīmes,
reģionālā
tūrisma politika,
galveno
ekonomisko un
sociālo institūciju
raksturiezīmes
piemērota
tūrisma
piedāvājuma
izveidei).
Ģeogrāfiskais un
fiziskais
konteksts
(galvenie
morfoloģiskie,
topogrāfiskie un
ģeoloģiskie
reģiona aspekti).
Savvaļas dzīves
konteksts
(galvenie
botāniskie,
zooloģiskie,
ekoloģiskie
reģiona aspekti).
Antropoloģiskais
konteksts

Zināt un saprast
reģiona
ģeogrāfiskā,
fiziskā, dabas un
antropoloģiskā
konteksta
raksturiezīmes
un neparastās
iezīmes:
izmantot
zināšanas, kas
saistītas ar
teritoriju un
reģionālā
tūrisma
kontekstu, lai
nodrošinātu
aktivitātēs
iesaistītos
tūristus ar
lietderīgu,
interesantu
informāciju.

ECVET
kredīt
punkti
(ULO)

Kompetences

ECVET

/ Mācību

kredīt

rezultātu

punkti

vienību daļas

(ULO

(ULO daļas)

daļas)

Darboties Umbrijas
reģionālajā tūrisma

8

8

sistēmā

Zināt un saprast
reģionālās
tūrisma sistēmas
raksturīpašības
un neparastās
iezīmes un
iespējamos
kontekstus,
kuros praktizēt
šo profesiju:
izmantot
reģionālās
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(cilvēku
aktivitātes, kas ir
saistītas ar
specifiskām
teritorijas
iezīmēm –
lauksaimniecība,
dzīvnieku un
putnu selekcija,
mežkopība,
rokdarbi, ēdieni
un vīns, utt.).

Produktu
ražošana /

Komunikācija

Pakalpojumu

itāliešu valodā

Komunikācija itāliešu valodā
profesionālajās aktivitātēs tūrismā

sniegšana

Itāliešu valodas
zināšanas
atbilstoši B2
CEFR līmenim
(Eiropas kopīgās
pamatnostādnes
valodu apguvei)

tūrisma sistēmas
zināšanas, lai
darbotos ar to
saskaņā un
izmantotu
piedāvātos
resursus un
iespējas.

Izmantot itāliešu
valodas prasmes
atbilstoši B2
CEFR (Eiropas
kopīgās
pamatnostādnes
valodu apguvei)
līmenim savas
profesionālās
darbības laikā.

Komunicēt itāliešu valodā
(min. līmenis B2 CEFR - Eiropas
kopīgās pamatnostādnes valodu
apguvei)

6

6

Spāņu pielikums (… reģions)

Aktivitāšu
nozares

Aktivitātes

Uzdevumi

Zināšanas

Prasmes

Kompetences /
Mācību rezultātu
vienības
(ULO)

Mērķu un

Piedāvāto

resursu

pakalpojumu

definīcija

kontekstualizācija

Dažādu ...reģionālo
kontekstu (specifiskas
ģeogrāfiskas, fiziskas, vides
un cilvēku iezīmes) un
saistītās ...reģionālās tūrisma
sistēmas analīze

Reģionālā
tūrisma sistēma
(likumdošanas
ietvars Spānijā
un ... reģionā,
reģionālā tūristu
tirgus iezīmes,
reģionālā
tūrisma politika,
galveno
ekonomisko un
sociālo
institūciju
raksturiezīmes

Zināt un saprast
reģiona
ģeogrāfiskā,
fiziskā, dabas
un
antropoloģiskā
konteksta
raksturiezīmes
un neparastās
iezīmes:
izmantot
zināšanas, kas
saistītas ar
teritoriju un

Kompetences
ECVET

/ Mācību

ECVET

kredītpunkti

rezultātu

kredītpunkti

(ULO)

vienību daļas

(ULO daļas)

(ULO daļas)

Darboties ...
reģionālajā tūrisma

8

8

sistēmā
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piemērota
tūrisma
piedāvājuma
izveidei).
Ģeogrāfiskais
un fiziskais
konteksts
(galvenie
morfoloģiskie,
topogrāfiskie un
ģeoloģiskie
reģiona
aspekti).
Savvaļas dzīves
konteksts
(galvenie
botāniskie,
zooloģiskie,
ekoloģiskie
reģiona
aspekti).
Antropoloģiskais
konteksts
(cilvēku
aktivitātes, kas
ir saistītas ar
specifiskām
teritorijas
iezīmēm –
lauksaimniecība,
dzīvnieku un
putnu selekcija,
mežkopība,
rokdarbi, ēdieni
un vīns, utt.).

Produktu
ražošana /

Komunikācija

Pakalpojumu

spāņu valodā

sniegšana

Komunikācija spāņu valodā
profesionālajās aktivitātēs
tūrismā

Spāņu valodas
zināšanas
atbilstoši B2
CEFR līmenim
(Eiropas kopīgās
pamatnostādnes
valodu apguvei)

reģionālā
tūrisma
kontekstu, lai
nodrošinātu
aktivitātēs
iesaistītos
tūristus ar
lietderīgu,
interesantu
informāciju.
Zināt un saprast
reģionālās
tūrisma
sistēmas
raksturīpašības
un neparastās
iezīmes un
iespējamos
kontekstus,
kuros praktizēt
šo profesiju:
izmantot
reģionālās
tūrisma
sistēmas
zināšanas, lai
darbotos ar to
saskaņā un
izmantotu
piedāvātos
resursus un
iespējas.

Izmantot spāņu
valodas
prasmes
atbilstoši B2
CEFR (Eiropas
kopīgās
pamatnostādnes
valodu apguvei)
līmenim savas
profesionālās
darbības laikā.

Komunicēt spāņu
valodā
(min. līmenis B2 CEFR Eiropas kopīgās
pamatnostādnes valodu
apguvei)

6

6
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Vācu pielikums (… reģions)

Aktivitāšu
nozares

Mērķu un
resursu
definīcija

Aktivitātes

Uzdevumi

Zināšanas

Prasmes

Kompetences / Mācību
rezultātu vienības
(ULO)

Piedāvāto
pakalpojumu
kontekstualizācij
a

Dažādu ...reģionālo kontekstu
(specifiskas ģeogrāfiskas, fiziskas,
vides un cilvēku iezīmes) un
saistītas ...reģionālās tūrisma
sistēmas analīze

Reģionālā
tūrisma sistēma
(likumdošanas
ietvars Vācijā un
... reģionā,
reģionālā tūristu
tirgus iezīmes,
reģionālā
tūrisma politika,
galveno
ekonomisko un
sociālo institūciju
raksturiezīmes
piemērota
tūrisma
piedāvājuma
izveidei).
Ģeogrāfiskais un
fiziskais
konteksts
(galvenie
morfoloģiskie,
topogrāfiskie un
ģeoloģiskie
reģiona aspekti).
Savvaļas dzīves
konteksts
(galvenie
botāniskie,
zooloģiskie,
ekoloģiskie
reģiona aspekti).
Antropoloģiskais
konteksts
(cilvēku
aktivitātes, kas ir

Zināt un saprast
reģiona
ģeogrāfiskā,
fiziskā, dabas un
antropoloģiskā
konteksta
raksturiezīmes
un neparastās
iezīmes:
izmantot
zināšanas, kas
saistītas ar
teritoriju un
reģionālā
tūrisma
kontekstu, lai
nodrošinātu
aktivitātēs
iesaistītos
tūristus ar
lietderīgu,
interesantu
informāciju.

Darboties ... reģionālajā
tūrisma sistēmā

ECVET
kredīt
punkti
(ULO)

Kompetences

ECVET

/ Mācību

kredīt

rezultātu

punkti

vienību daļas

(ULO

(ULO daļas)

daļas)

8

8

Zināt un saprast
reģionālās
tūrisma sistēmas
raksturīpašības
un neparastās
iezīmes un
iespējamos
kontekstus,
kuros praktizēt
šo profesiju:
izmantot
reģionālās
tūrisma sistēmas
zināšanas, lai
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saistītas ar
specifiskām
teritorijas
iezīmēm –
lauksaimniecība,
dzīvnieku
selekcija,
mežkopība,
rokdarbi, ēdieni
un vīns, utt.).

Produktu
ražošana /

Komunikācija

Pakalpojumu

vācu valodā

Komunikācija vācu valodā
profesionālajās aktivitātēs tūrismā

sniegšana

Vācu valodas
zināšanas
atbilstoši B2
CEFR līmenim
(Eiropas kopīgās
pamatnostādnes
valodu apguvei)

darbotos ar to
saskaņā un
izmantotu
piedāvātos
resursus un
iespējas.

Izmantot vācu
valodas prasmes
atbilstoši B2
CEFR (Eiropas
kopīgās
pamatnostādnes
valodu apguvei)
līmenim savas
profesionālās
darbības laikā.

Komunicēt vācu valodā
(min. līmenis B2 CEFR - Eiropas
kopīgās pamatnostādnes valodu
apguvei)

6

6

Austriešu pielikums (… reģions)

Aktivitāšu
nozares

Mērķu un
resursu
definīcija

Aktivitātes

Uzdevumi

Zināšanas

Prasmes

Kompetences / Mācību
rezultātu vienības
(ULO)

Piedāvāto
pakalpojumu
kontekstualizācij
a

Dažādu ...reģionālo kontekstu
(specifiskas ģeogrāfiskas, fiziskas,
vides un cilvēku iezīmes) un
saistītās ...reģionālās tūrisma
sistēmas analīze

Reģionālā
tūrisma sistēma
(likumdošanas
ietvars Austrijā
un ... reģionā,
reģionālā tūristu
tirgus iezīmes,
reģionālā
tūrisma politika,
galveno
ekonomisko un
sociālo institūciju
raksturiezīmes
piemērota
tūrisma

Zināt un saprast
reģiona
ģeogrāfiskā,
fiziskā, dabas un
antropoloģiskā
konteksta
raksturiezīmes
un neparastās
iezīmes:
izmantot
zināšanas, kas
saistītas ar
teritoriju un
reģionālā
tūrisma

Darboties ... reģionālajā
tūrisma sistēmā

ECVET
kredīt
punkti
(ULO)

Kompetences

ECVET

/ Mācību

kredīt

rezultātu

punkti

vienību daļas

(ULO

(ULO daļas)

daļas)

8

8
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piedāvājuma
izveidei).
Ģeogrāfiskais un
fiziskais
konteksts
(galvenie
morfoloģiskie,
topogrāfiskie un
ģeoloģiskie
reģiona aspekti).
Savvaļas dzīves
konteksts
(galvenie
botāniskie,
zooloģiskie,
ekoloģiskie
reģiona aspekti).
Antropoloģiskais
konteksts
(cilvēku
aktivitātes, kas ir
saistītas ar
specifiskām
teritorijas
iezīmēm –
lauksaimniecība,
dzīvnieku un
putnu selekcija,
mežkopība,
rokdarbi, ēdieni
un vīns, utt.).

Produktu
ražošana /

Komunikācija

Pakalpojumu

vācu valodā

sniegšana

Komunikācija vācu valodā
profesionālajās aktivitātēs tūrismā

Vācu valodas
zināšanas
atbilstoši B2
CEFR līmenim
(Eiropas kopīgās
pamatnostādnes
valodu apguvei)

kontekstu, lai
nodrošinātu
aktivitātēs
iesaistītos
tūristus ar
lietderīgu,
interesantu
informāciju.
Zināt un saprast
reģionālās
tūrisma sistēmas
raksturīpašības
un neparastās
iezīmes un
iespējamos
kontekstus,
kuros praktizēt
šo profesiju:
izmantot
reģionālās
tūrisma sistēmas
zināšanas, lai
darbotos ar to
saskaņā un
izmantotu
piedāvātos
resursus un
iespējas.

Izmantot vācu
valodas prasmes
atbilstoši B2
CEFR (Eiropas
kopīgās
pamatnostādnes
valodu apguvei)
līmenim savas
profesionālās
darbības laikā.

Komunicēt vācu valodā
(min. līmenis B2 CEFR - Eiropas
kopīgās pamatnostādnes valodu
apguvei)

6

6

Latviešu pielikums
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Aktivitāšu
nozares

Aktivitātes

Uzdevumi

Zināšanas

(ULO)
Reģionālā
tūrisma sistēma
(likumdošanas
ietvars Latvijā un
... reģionā,
reģionālā tūristu
tirgus iezīmes,
reģionālā
tūrisma politika,
galveno
ekonomisko un
sociālo institūciju
raksturiezīmes
piemērota
tūrisma
piedāvājuma
izveidei).

Mērķu un
resursu
definīcija

Prasmes

Kompetences / Mācību
rezultātu vienības

Piedāvāto
pakalpojumu
kontekstualizācij
a

Dažādu Latvijas nacionālo
kontekstu (specifiskas
ģeogrāfiskas, fiziskas, vides un
cilvēku iezīmes) un ar Latvijas
nacionālā tūrisma saistītas
sistēmas analīze

Ģeogrāfiskais un
fiziskais
konteksts
(galvenie
morfoloģiskie,
topogrāfiskie un
ģeoloģiskie
reģiona aspekti).
Savvaļas dzīves
konteksts
(galvenie
botāniskie,
zooloģiskie,
ekoloģiskie
reģiona aspekti).
Antropoloģiskais
konteksts
(cilvēku
aktivitātes, kas ir
saistītas ar
specifiskām
teritorijas
iezīmēm –

Zināt un saprast
reģiona
ģeogrāfiskā,
fiziskā, dabas un
antropoloģiskā
konteksta
raksturiezīmes
un neparastās
iezīmes:
izmantot
zināšanas, kas
saistītas ar
teritoriju un
reģionālā
tūrisma
kontekstu, lai
nodrošinātu
aktivitātēs
iesaistītos
tūristus ar
lietderīgu,
interesantu
informāciju.

ECVET
kredīt
punkti
(ULO)

Kompetences

ECVET

/ Mācību

kredīt

rezultātu

punkti

vienību daļas

(ULO

(ULO daļas)

daļas)

Darboties Latvijas
nacionālajā tūrisma

8

8

sistēmā

Zināt un saprast
reģionālās
tūrisma sistēmas
raksturīpašības
un neparastās
iezīmes un
iespējamos
kontekstus,
kuros praktizēt
šo profesiju:
izmantot
reģionālās
tūrisma sistēmas
zināšanas, lai
darbotos ar to
saskaņā un
izmantotu
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lauksaimniecība,
dzīvnieku un
putnu selekcija,
mežkopība,
rokdarbi, ēdieni
un vīns, utt.).

Produktu
ražošana /

Komunikācija

Pakalpojumu

latviešu valodā

sniegšana

Komunikācija latviešu valodā
profesionālajās aktivitātēs tūrismā

Latviešu valodas
zināšanas
atbilstoši B2
CEFR līmenim
(Eiropas kopīgās
pamatnostādnes
valodu apguvei)

piedāvātos
resursus un
iespējas.

Izmantot
latviešu valodas
prasmes
atbilstoši B2
CEFR (Eiropas
kopīgās
pamatnostādnes
valodu apguvei)
līmenim savas
profesionālās
darbības laikā.

Komunicēt latviešu valodā
(min. līmenis B2 CEFR - Eiropas
kopīgās pamatnostādnes valodu
apguvei)

6

6

Apraksts:
I. Mērķu un resursu definēšana = viss, kas ir saistīts ar plānošanu, biznesa vadību, stratēģijām, globāliem ar biznesu saistītiem aspektiem
II. Produkti, ražošana, pakalpojumu sniegšana
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ECVET kredītpunktu vispārējā kopsavilkuma tabula

ECVET kredītpunkti
kompetencēm, kas ir
vienotas visām
dalībvalstīm

ECVET kredītpunkti
specifiskajām

Kopējie

kompetencēm, kas ir

ECVET

vienotas visām

kredītpunkti

dalībvalstīm

Sadaļa A – ECVET kredītpunkti, kas ir saistīti ar kopējām Eiropas
kompetencēm, kas ir transversālas Dabas pedagoga, dabas un lauku gida,

3

3

43

43

lauku un agrotūrisma izmitināšanas vadītāja profesionālajām personām
Sadaļa B – ECVET kredītpunkti, kas ir saistīti ar kopējām Eiropas
kompetencēm, kas ir specifiskas Dabas pedagoga, dabas un lauku gida,
lauku un agrotūrisma izmitināšanas vadītāja profesionālajām personām
Sadaļa C – ECVET kredītpunkti, kas ir saistīti ar specifiskajām
(nacionālajām/reģionālajām) kompetencēm Dabas pedagoga, dabas un
lauku gida, lauku un agrotūrisma izmitināšanas vadītāja profesionālajām

14

14

14

60

personām

Kopā
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