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Ievads 

Pētījums par pieaugušo neformālo izglītību un ikdienas mācīšanos tiek 
īstenots projekta partnervalstīs (Francijā, Horvātijā, Itālijā, Latvijā, Portugālē) 
ar konkrētu mērķi noskaidrot kompetences, kas ir nepieciešamas 
pieaugušajiem, kuri piedalās dabas un kultūras mantojuma (materiālā un 
nemateriālā) pārnesē vietēja mēroga iniciatīvās. 

 

Saskaņā ar projekta priekšlikumu vispārējais mērķis ir salīdzinošās analīzes 
veikšana par esošajām un nepieciešamajām mērķa grupu (pieaugušie 
kopumā, pieaugušie pedagogi; speciālisti/ starpnieki / veicinātāji) apmācību 
iespējām kultūras un dabas mantojuma (materiālā un nemateriālā), tūrisma, 
vietējās attīstības, vides, ekotūrisma, pievilcīgas dzīves vides iniciatīvās, kas 
vērsta uz domāšanas veida maiņu, tostarp inovatīviem kompetences 
modeļiem, labās prakses sadarbību, galvenajām jomām un starptautiskajām 
inovāciju tendencēm projekta partnervalstīs. 

 

Pētījums visās valstīs notika saskaņā ar vienotu metodoloģiju, lai, neskatoties 
uz valstu atšķirībām, iegūtos datus būtu iespējams salīdzināt. 

 

Pētījuma galvenie uzdevumi bija šādi: 
 

1) Zināšanu kartēšana partnervalstīs (esošo apmācību un aktivitāšu 
salīdzinošā novērtēšana) un iniciatīvās kultūras mantojuma (materiālā 
un nemateriālā) un dabas mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai 
vietējās, reģionālās un nacionālās attīstības veicināšanai. 

 

2) Esošo apmācību ceļu (neformālo apmācību un ikdienas mācīšanās 
saturs), izglītības resursu (iestādes, izglītības programmas, pedagogi, 
iepriekšējās izglītības apstiprināšanas un atzīšanas iespējas, izmantotās 
mācību metodes, mācīšanas-mācīšanās materiāli) analīze. 

Pieaugušo, kuri piedalās vietējās iniciatīvās kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma ilgtspējīgā 
izmantošanā vietējās, reģionālās un nacionālās attīstības veicināšanai, 
apmācību vajadzību analīze. 

3) Balstoties uz iegūtajiem datiem, tiks veikta salīdzinoša analīze ar 
mērķi sniegt projekta konsorcijam aktualizētu pārskatu par apmācību 
modeļiem (neformālā izglītība) un ikdienas mācīšanās iniciatīvām 
kultūras mantojuma (materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma 
ilgtspējīgai izmantošanai vietējās, reģionālās un nacionālās attīstības 
veicināšanai. 

 

4) Kompetenču apzināšana jaunas neformālās izglītības programmas 
izstrādei pieaugušajiem, kuri piedalās vietējās iniciatīvās kultūras 
mantojuma (materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma 
ilgtspējīgai izmantošanai vietējās, reģionālās un nacionālās attīstības 
veicināšanai. 

Galvenās pētniecības metodes bija izvēlētajā jomā pieejamo neformālās 
izglītības programmu teorētiska analīze; vietējo iniciatīvu (labās prakses) 
teorētiskā analīze kultūras mantojuma (materiālā un nemateriālā) un dabas 
mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai vietējās, reģionālās un nacionālās 
attīstības veicināšanai; individuālas konsultācijas un fokusa grupas, 
izmantojot formalizētas intervijas anketas. 

 

Individuālo interviju respondenti un fokusa grupas bija: 

1) Pieaugušie, kuri pašreiz piedalās vai potenciāli piedalīsies kultūras 
mantojuma (materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma pārnesē 
vietējo iniciatīvu ietvaros (A anketa). 1. pielikums 

 

2) Pieaugušo pedagogi (treneri, citi pieaugušo izglītības iestāžu (valsts, 
privātas, nevalstiskas organizācijas) pārstāvji, projektu vadītāji, 
nevalstisko organizāciju pārstāvji, iepriekšējās izglītības un kompetenču 
apstiprināšanas iestāžu pārstāvji, u.c.), 
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Kuri piedalās pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā, 
izglītības un karjeras orientācijā, iepriekšējās izglītības atzīšanā un 
kompetenču apstiprināšanā tematiskajās jomās, kas saistītas ar 
kultūras mantojuma (materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma 
ilgtspējīgu izmantošanu, tūrismu utt. (B anketa). 2. pielikums 

 

3) Speciālisti/starpnieki/ sekmētāji (valsts, pašvaldību, privāto 
institūciju, nevalstisko organizāciju, attiecīgu apvienību un citu iestāžu 
pārstāvji), kuri jebkādā veidā pašreiz piedalās kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma ilgtspējīgu 
izmantošanu vietējo iniciatīvu ietvaros, tostarp sadarbības izveidē starp 
dažādu veidu institūcijām; vietējām pašvaldībām, reģioniem, valstīm; 
sadarbība starp uzņēmējdarbības nozarēm iepriekš minētajās analīzes 
jomās. (B anketa) 2. pielikums 

 

Pētījuma ziņojumu sagatavošana visās valstīs bija saskaņota ar 
pētījuma metodoloģijā ieteikto struktūru. 

 

Dati tika apkopoti vienota formāta tabulās. Šāda pieeja atviegloja 
partnervalstīs iegūtās informācijas salīdzināšanu un izmantošanu projekta 
mērķu sasniegšanai. 

 

Pētījuma rezultātā partneri ir izstrādājuši pieaugušo modulārās neformālās 
izglītības programmas struktūru saistībā ar kultūras mantojuma (materiālā un 
nemateriālā) un dabas mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu vietējās, 
reģionālās un nacionālās attīstības veicināšanai Francijā, Horvātijā, Itālijā, 
Latvijā un Portugālē. 

Galvenie izmantotie termini 

Šīs metodoloģijas ietvaros termins „Pieaugušie” ir interpretējams kā pieaugušie, 
kuri pašreiz piedalās vai potenciāli piedalīsies kultūras mantojuma (materiālā un 
nemateriālā) un dabas mantojuma ilgtspējīgā izmantošanā vietējo dzīves vides 
iniciatīvu ietvaros. 

 

Neformālā izglītība – mācīšana un mācīšanās, pamatojoties uz mācību plānu, 
kas lielākoties ir īstermiņa (no dažām stundām līdz vairākām dienām). 
Apmācību beigās dalībnieki saņem apmācību organizētāja izsniegtu 
sertifikātu. 

 

Ikdienas mācīšanās – noderīgu prasmju, attieksmes, zināšanu dažādās dzīves 
situācijās un aktivitātēs apgūšana. 

 

Kompetence – personas spēja pielietot sarežģītas zināšanas, prasmes, un 
izteikt viedokli problēmu risināšanai mainīgās reālās dzīves situācijās. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

OECD. Education 2030. https://www.slideshare.net/OECDEDU/what-knowledge-skills-attitudes-and- 

values-will-todays-students-need-to-thrive-and-shape-their-world 

https://www.slideshare.net/OECDEDU/what-knowledge-skills-attitudes-and-values-will-todays-students-need-to-thrive-and-shape-their-world
https://www.slideshare.net/OECDEDU/what-knowledge-skills-attitudes-and-values-will-todays-students-need-to-thrive-and-shape-their-world


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esošo pieaugušo neformālās izglītības 
un ikdienas mācīšanās aktivitāšu 
analīze kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas 
mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai 
vietējās, reģionālās un nacionālās 
attīstības veicināšanai 

Horvātija 
 

 
 
 
 
 



 

Ievads 

Horvātija kā Vidusjūras reģiona valsts ir galamērķis ar senām tūrisma 
tradīcijām. Horvātija sāka attīstīt tūrismu 19. gadsimta beigās, lai gan 
intensīvākā tūrisma attīstība notika pēc 2. pasaules kara, atspoguļojot masu 
tūrisma pieaugumu. 

 

Tūrisma popularitāte Horvātijā bija saistīta ar skaisto Adrijas jūras piekrasti 
un senatnīgo, dabisko vidi kā galvenajām komponentēm tūrisma produktā, 
pēc kura 20. gadsimta otrās puses masu tūrisma tirgū bija liels pieprasījums. 

 

Sākoties Tēvzemes karam, laika posmā no 1990. gada līdz 1994./1995. gadam 
tūrisms apstājās. Tagad Horvātija kā neatkarīga, suverēna valsts ir pielikusi 
lielas pūles, lai atgūtu tūristu plūsmas, ko tā bija sasniegusi 20. gadsimta 
astoņdesmito gadu beigās. Tūrisma pārveides procesā Horvātija cenšas 
pārpozicionēt sevi, uzlabojot pamatā esošo saules un jūras vasaras tūrismu 
un ieviešot konkurētspējīgus, jaunus īpašo interešu produktus, piemēram, 
tūrismu, kultūras tūrismu, sporta un piedzīvojumu tūrismu, pilsētu tūrismu, 
MICE (darījumu tūrismu), veselības tūrismu. 

 

Saskaņā ar statistiku par Horvātijā tūristu pavadīto nakšu skaitu, vairāk nekā 
90 procenti ir konstatēti septiņos piekrastes novados un laika posmā no jūnija 
līdz septembrim. Ņemot vērā šo apstākli, Horvātijas tūrisma attīstības 
stratēģija līdz 2020. gadam un novadu tūrisma stratēģijas ir fokusētas uz 
galvenās problēmas risināšanu jeb tūrisma aktivitāšu izkliedēšanu visa gada 
garumā un visā valsts teritorijā. 

 

Tūrisma izglītība ir vairāk vērsta uz tūrisma jautājumu ekonomisko pusi, un 
paralēli 3 vai 4 mācību gadiem vidusskolā Horvātijas universitātes (Zagrebā, 
Rijekā, Splitā, Dubrovnikā, Šibenikā, Zadarā un Osijekā) piedāvā mācību 
programmas, kas ir vairāk orientētas uz tūrisma ekonomiku un tikai pēdējā 
laikā arī uz ilgtspējīga 

tūrisma attīstību. Pēdējās desmitgades laikā ir izveidotas daudzas privātskolas 
un fakultātes, kas piedāvā arī vispārējās pamata nodarbības tūrismā, tostarp 
galamērķu mārketingā un vadībā, piedāvājot apgūt speciālās zināšanas, kas ir 
nepieciešamas atsevišķos Horvātijā attīstītajos tūrisma produktos (tūrisms, 
veselības tūrisms, kultūras tūrisms). 

 

Pieaugušo izglītība un mūžizglītība ir atstāta novārtā, taču situācija pamazām 
mainās, jo daudzas privātas organizācijas šobrīd piedāvā pieaugušajiem plašu 
semināru, kursu un mācīšanās iespēju klāstu dažādos un specifiskos tūrisma 
attīstības aspektos. Arī valsts iestādes kā Horvātijas NTO un Tūrisma institūts 
ir iesaistītas īpašu semināru pieaugušajiem piedāvāšanā, šajos semināros 
galveno uzsvaru liekot uz jomām, kas netiek apgūtas izglītības iestādēs 
(tūrisma stratēģiskā plānošana, tūrisma vadība, dažādu tūrisma produktu 
aspekti, utt.). 

 

Sekojošā analīze atspoguļos neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās 
iespējas pieaugušajiem Horvātijā. 

 
 
 

1. Neformālās izglītības apmācības pieaugušajiem 

1.1 Pieejamo apmācību veids 
 

Pēc pašreiz Horvātijā novērojamās situācijas ar pieaugušo neformālās 
izglītības apmācībām kartēšanas un analīzes visas iniciatīvas tika sadalītas 
divās galvenajās grupās: tūrisma ekonomika ar saistītajām vadības prasmēm, 
un uz konkrētiem tūrisma produktiem vērsti kursi. 2 

 

a) Tūrisma ekonomika ar saistītajām vadības prasmēm 

 

2 Šī un turpmākā numerācija šīs sadaļas ietvaros attiecas uz 1. tabulā sniegtajiem datiem (numerācija 
atbilst 1. tabulas/1. pielikuma numerācijai). 
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Pirmajā grupā ietilpst vairākas būtiskās jomas saistībā ar tūrisma un kultūras 
vadību, komunikāciju un digitālo mārketingu. 

 

Tūrisma vadības apmācības ietver šādas tēmas: 
− Viesmīlības un tūrisma izglītība (1) 3, 
− Tūrisma gidu kurss (2), 
− Kurss tūrisma aģentūras vadītājiem (3), 
− Tūrisma uzņēmējdarbības kurss (4), 
− Seminārs par jaunajām tūrisma tendencēm, tūristu uzvedību un 

komunikācijas prasmēm tūrisma jomā (5), 
− Mazo privāto izīrētāju kurss (6). 

 

Apmācības šajā jomā ir visilgākās, salīdzinot ar izglītību citās tematiskajās 
jomās. Piemēram, viesmīlības un tūrisma kurss, kā arī kurss tūrisma gidiem un 
tūrisma aģentūru vadītājiem, ilgst no 44 līdz 165 stundām. Pārējie trīs 
apmācību kursi ir vērsti uz specifiskākām zināšanām un prasmēm, tāpēc tie ir 
organizēti kā īsāki semināri un ilgst no 4 līdz 24 stundām. 

 

Tūrisma vadības apmācību mācību materiāli ietver ierastos līdzekļus, 
piemēram, mācību plānu, Power Point prezentācijas, avotu sarakstu, taču arī 
dažus progresīvākus un uzlabotus mācību līdzekļus kā praktiskās ekskursijas 
un nodarbības, rokasgrāmatas un individuālas konsultācijas. 

 

Apmācības kultūras vadības jomā ietver šādas tēmas: 
− Seminārs par mantojuma interpretāciju (7), 
− Kultūras mantojuma radošā vadība (8). 

 

Šo kursu ilgums ir vidējs, sākot no 14 līdz 28 stundām. Papildus ierastajiem 
mācību materiāliem (mācību plāns, PPT prezentācijas, avotu saraksts), 
kultūras vadības kursi ietver praktisko darbu, darbu grupās un izdales 
materiālus. 

Izglītība komunikācijas jomā ietver semināru par veiksmīgu komunikāciju 
galamērķu mārketinga organizācijām un citām tūrisma nozares 
ieinteresētajām pusēm (9) 8 stundu garumā un izmantojot ierastos mācību 
materiālus un praktiskas nodarbības. 

 

Digitālā mārketinga izglītība ietver šādus segmentus: 
− Digitālā mārketinga akadēmija (10), 
− Tūrisma veicināšana un tirdzniecība digitālajā vidē (11). 

 

Digitālā mārketinga izglītība ietver divus dažādus izglītības veidus šajā jomā: 
plašs un visaptverošs kurss, kas ilgst vairāk nekā 100 stundas, un īss 
ievadkurss, kas ilgst tikai dažas stundas. Pirmais kurss, kas ļauj iegūt 
profesionālas zināšanas konkrētajā jomā, ietver dažādu veidu mācību 
materiālus, starp kuriem var izcelt tiešsaistes mācību platformu, vebināru un 
vingrinājumu izmantošanu. 

 

b) Uz konkrētiem tūrisma produktiem vērsti kursi 
 

Otrā pieaugušo neformālās izglītības apmācību grupa ietver šādas galvenās 
jomas: kultūras tūrisms, lauku tūrisms, ekotūrisms un vide, veselības tūrisms 
un piedzīvojumu tūrisms. 

 

Izglītība kultūras tūrisma jomā ietver šādus segmentus: 
− kurss par Splitas un tās apkaimes kristiešu kultūras mantojumu (12), 
− jaunu kultūras tūrisma produktu izstrāde, mārketings un 

īstenošana (13), 
− kultūras, radošais un pilsētu tūrisms galamērķu attīstīšanas funkcijas 

ietvaros (14). 
 

Kristiešu kultūras mantojuma kurss ir izstrādāts kā resurss papildu zināšanu 
iegūšanai konkrētā jautājumā, un galvenokārt ir paredzēts licencētiem 
tūrisma gidiem un citiem tūrisma nozares pārstāvjiem. Tā kā kursa galvenā 
ideja ir apgūt šo tēmu ļoti padziļināti,
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kurss ilgst 2 semestrus un notiek nedēļas nogalēs, kopā sastādot aptuveni 180 
stundas regulāru nodarbību, lauka darba un lauka izbraucienu. 
 

Izglītībā par lauku tūrismu ietilpst: 
− Lauku tūrisma vadības kursi (15, 16), 
− Olīvu audzēšanas kurss (17), 
− Seminārs par lauku tūrismu (18). 

 

Lauku tūrisma vadības kurss un lauku tūrisma vadības kurss ir izstrādāts 
plašāku ekonomisko zināšanu un vadības prasmju iegūšanai, tāpēc to ilgums 
ir vairāk nekā 200 stundas. Olīvu audzēšanas kurss un lauku tūrisma seminārs 
ir zināmā mērā īsāki. Papildus ierastajiem mācību materiāliem pirmie trīs 
kursi ietver daudz praktisko nodarbību un lauka izbraucienu. 

 

Veselības tūrisma izglītība ietver kursu, kas ir paredzēts kļūšanai par veselības 
tūrisma vadītāju (19). Kursa ilgums ir 194 stundas, un tā pamatā ir plašs 
mācību materiālu spektrs, tostarp audio un video materiāli (simulācijas un 
animācijas), tiešsaistes komunikācijas platforma, individuālas konsultācijas, 
praktiskas nodarbības un lauka darbs. 

 

Piedzīvojumu tūrisma izglītība ir kurss, kas ir veltīts unikālas tūrisma pieredzes 
radīšanai un ir paredzēts piedzīvojumu tūrisma gidiem (20). Kursa ilgums nav 
konkrēti noteikts, un kursa ietvaros izmantotie mācību materiāli ietver 
mācību plānu, PowerPoint prezentācijas, avotu sarakstu un izdales 
materiālus. 

 

Ekotūrisma izglītībā ietilpst divi kursi: 
− Kurss tūrisma gidiem / ekskursiju pavadoņiem aizsargājamās 

teritorijās (21), 
− Apmācības dabas tūrisma aktivitāšu organizētājiem (22). 

 
Kursa tūristu gidiem aizsargājamās teritorijās ilgums ir 42 stundas, un papildus 
ierastajiem mācību materiāliem kurss ietver arī lauka darbu un lauka 
izbraucienus uz aizsargājamām teritorijām. 

 Dabas tūrisma aktivitāšu organizētājiem paredzētās apmācības ilgst 16 
stundas, un paralēli ierastajiem mācību materiāliem ietver lauka darbu un 
darbu grupās. 

 

Izglītību vides jautājumos nodrošina semināra formā par ilgtspējas un vides 
aizsardzības problēmām (23), kura ilgums ir 26 stundas un kura laikā 
auditorijai tiek nodrošināti ierastie mācību materiāli. 

 

1.2 Mērķa grupas 
 

Lielākā daļa no iepriekš uzskaitītajiem Horvātijā piedāvātajiem neformālās 
izglītības kursiem ir paredzēti visiem pieaugušajiem ar minimālu 
nepieciešamo kvalifikāciju, piemēram, iegūtu vidusskolas diplomu vai 
atsevišķos gadījumos pāris gadu darba pieredzi tūrisma vai kultūras nozarē. 

 

Šie mācību kursi ir paredzēti esošo zināšanu paplašināšanai vai konkrētu 
tūrisma un kultūras nozarē nepieciešamo prasmju, piemēram, komunikācijas 
un prezentēšanas prasmju, digitālā mārketinga prasmju vai specifisku 
zināšanu dažādu nišu tūrismā (īpašie tūrisma produkti), piemēram, lauku un 
kultūras tūrismā, uzlabošanai. Taču ir daži apmācību veidi, kas ir izstrādāti 
noteiktām pieaugušo grupām, vairums no kurām ietilpst 
speciālistu/starpnieku/ veicinātāju kategorijā. Piemēram, tūrisma 
uzņēmējdarbības kurss ir primāri paredzēts uzņēmējiem, amatniekiem, 
uzņēmumu īpašniekiem, tūrisma vadītājiem un visiem nākotnē plānotajiem 
jaunuzņēmumiem tūrisma nozarē. 

 

Tādi kursi kā seminārs par jaunām tūrisma tendencēm un tūristu uzvedību, 
kurss par tūrisma komunikāciju, kurss mazajiem privātajiem izīrētājiem vai 
seminārs par jaunu kultūras tūrisma produktu izveidi, mārketingu un 
īstenošanu ir paredzēti tūrisma pakalpojumu sniedzējiem kopumā, 
piemēram, tūrisma informācijas centru darbiniekiem, ceļojumu aģentūrām, 
attīstības 
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aģentūrām, valdības pārstāvjiem, kultūras nozares darbiniekiem un 
vadītājiem. 

 

Tādi kursi kā seminārs par mantojuma interpretāciju, kurss par kristiešu 
kultūras mantojumu, apmācības par piedzīvojumu tūrisma gida lomu unikālas 
tūristu pieredzes radīšanā aizsargājamās teritorijās ir izveidoti tūrisma gidu un 
ekskursiju pavadoņu apmācībai. Kā minēts jau iepriekš, dažos no minētajiem 
kursiem tiek piedāvātas ļoti specifiskas zināšanas konkrētai auditorijai, 
piemēram, tūrisma nozares uzņēmējiem. Digitālā mārketinga akadēmija, 
Tūrisma veicināšana un tirdzniecība digitālajā vidē, Lauku tūrisma seminārs, 
kas ir tikai daži no piemēriem, ir kursi, kas ir paredzēti uzņēmējiem kopumā 
un uzņēmējiem tieši tūrisma nozarē. 

 

1.3 Iestādes, kas piedāvā apmācības pieaugušajiem 
 

Pieaugušo neformālās izglītības dažādās interešu jomās analīze parādīja, ka 
lielāko daļu apmācību nodrošina valsts iestādes, kas galvenokārt ir saistītas ar 
vietējām administratīvajām struktūrām un tūrisma informācijas centriem 
vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī. Citas valsts iestādes, kas piedāvā 
apmācības par tēmām, kas saistītas ar kultūras un dabas mantojumu, ir: 
Publiskā atvērtā universitāte (Zadara); Tūrisma institūts, Zagreba; Horvātijas 
Ekonomikas kamera; Katoļu teoloģijas fakultāte (Splita) un Valsts iestāde 
Viroviticas-Podravinas novada aizsargājamo dabas teritoriju un ekoloģiskā 
tīkla pārvaldībai. 

 

Veiktā analīze arī parādīja, ka valsts iestādēm ir tendence plaši sadarboties ar 
nevalstiskām institūcijām neformālās izglītības apmācību plānošanā un 
īstenošanā. Tāpat tika konstatēts, ka nevalstiskās institūcijas sliecas veidot 
partnerattiecības arī ar privātām institūcijām, tajā pašā laikā savas 
organizācijas ietvaros piedāvājot ļoti nelielu apmācību klāstu. Pieaugušo 
neformālās izglītības nodrošināšanā iesaistītās nevalstiskās institūcijas 

ir: Horvātijas Mantojuma interpretācijas asociācija; Horvātijas Ceļojumu 
aģentūru asociācija; Istra Inspirit tūrisma projekts; Horvātijas Neatkarīgo 
ceļojumu aģentu apvienība; Horvātijas Kalnu glābšanas dienests; Green 
Action. 

 

Otrajā vietā pēc piedāvāto pieaugušo apmācību skaita kultūras un dabas 
mantojuma jomā ir privātās institūcijas, kas dažos gadījumos arī sadarbojas ar 
valsts iestādēm. Pārstāvēto privāto institūciju veidi: augstākās izglītības 
iestādes; pieaugušo izglītības iestādes; mūžizglītības iestādes; kultūras un 
tūrisma konsultāciju un vadības uzņēmumi; digitālā mārketinga aģentūras. 
Lielākā daļa šo iestāžu piedāvā ilgākas mācības, tām ir labāk izstrādāta mācību 
programma, tās pieprasa darba grāmatiņu un mācības ir par maksu. Kā dažus 
no piemēriem var minēt tūrisma gidu kursu; tūrisma aģentūras vadītāju 
kursu; digitālā mārketinga kursu; lauku tūrisma vadītāju kursu, veselības 
tūrisma vadītāju kursu, u.c. 

 

Tajā pašā laikā valsts iestādes piedāvā visu veidu izglītību, sākot no tūrisma un 
kultūras vadības kursiem līdz kursiem par dažādiem tūrisma produktiem, 
piemēram, kultūras tūrismu, lauku tūrismu, piedzīvojumu tūrismu un 
ekotūrismu. 

 

1.4 Apmācību vieta 
Izanalizējot Horvātijā pieejamo neformālās izglītības apmācību sarakstu, 
nonācām pie secinājuma, ka Horvātijas piekrastes reģionos un kontinentālajā 
Horvātijā pieejamo apmācību skaits ir aptuveni vienāds. Lai gan jāuzsver, ka 
pēc pieejamo apmācību skaita priekšā pārējiem ir divi makroreģionālie centri: 
Zagreba kontinentālajā Horvātijā un Splita Horvātijas piekrastē. Paralēli šiem 
diviem centriem apmācības notiek arī citās pilsētās. Kontinentālajā Horvātijā 
šīs pilsētas ir: Samobora, Petrinja, Virovitica, Bjelovara un Ogulina, un 
Horvātijas piekrastē – Rijeka, Zadara, Pula un Nina. Tā kā saskaņā ar mūsu 
iegūtajiem datiem ne Horvātijas piekrastes reģionā, ne kontinentālajā 
Horvātijā nav viena dominējoša izglītības veida, mēs nevaram izdarīt 
secinājumus 
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par izglītības veidiem saistībā ar ģeogrāfisko kontekstu un atšķirīgu tūrisma 
attīstības situāciju. 

1.5 Apmācību vadītāju kvalifikācijas raksturojums 
Lielākā daļa Horvātijā neformālajā izglītībā iesaistīto pedagogu ir universitāšu 
vai koledžu profesori tūrisma jomā, izņemot tos pasniedzējus, kuri 
specializējas humanitārajās zinātnēs, galvenokārt mākslas vēsturē, 
muzeoloģijā un mantojuma aizsardzības jautājumos. Paralēli pieaugušo 
neformālās izglītības nodrošināšanā iesaistītajiem tūrisma speciālistiem no 
universitātēm vai privātajām koledžām ir arī speciālisti no privātā sektora, 
piemēram, speciālisti tūrisma komunikācijā, privātās izmitināšanas speciālisti 
vai ceļojumu aģentūru speciālisti. 

 

Tāpat apmācību procesā ir iesaistīti arī kultūras nozares speciālisti dažādās 
specifiskās tēmās vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī, kā arī pētnieki no 
zinātniskām institūcijām, kā piemēram, Tūrisma institūta un Mākslas vēstures 
institūta. Horvātijā īstenotajā neformālajā izglītībā ir iesaistīti arī speciālisti ar 
ļoti specifiskām zināšanām un prasmju kopumu: sertificēti mantojuma 
interpretēšanas speciālisti, digitālā mārketinga speciālisti, tūrisma tiešsaistes 
reklāmas un pārdošanas speciālisti, veselības aprūpes speciālisti, ģeogrāfijas 
skolotāji, psihologi, dabas aizsardzības speciālisti, ornitologi, speciālisti 
ekoaktīvisma, atjaunojamo enerģijas resursu, klimata pārmaiņu, ataugšanas, 
permakultūras un citos līdzīgos jautājumos. 

 

2. Ikdienas mācīšanās labās prakses kartēšana 

Pēc pieejamo pievilcīgas dzīves vides iniciatīvu analīzes mēs noskaidrojām 
vairākas grupas pēc to galvenās koncepcijas un tematiskās jomas. Šīs grupas 
ir: kulinārās darbnīcas; vīna un alus kultūra; tautas tradīcijas; gadatirgi un 
svētki; velotrases un pārgājienu takas; reliģiskie svētki; savvaļas dzīvnieku 
aprūpe4.

Kopumā mēs nonācām pie secinājuma, ka ikdienas mācīšanās Horvātijā primāri 
ir vērsta uz tradicionālo un amatu mākslu, kā arī vietējās kultūras un vēstures 
izzināšanu. Turpmāk ir sniegti labās prakses piemēri katrā ikdienas 
mācīšanās/dzīves vides iniciatīvas grupā. 

 

2.1. Kulinārās darbnīcas: Vidusjūras virtuves ēdienu gatavošanas 
meistarklase 
Šīs gatavošanas meistarklases mērķis ir iepazīstināt ārvalstu un vietējos 
tūristus, kuri vēlas paplašināt savas zināšanas par vietējo virtuvi un 
dzīvesveidu, ar Vidusjūras reģiona virtuvi, kas ir iekļauta UNESCO nemateriālā 
mantojuma sarakstā. Meistarklases laikā galvenais uzsvars ir likts uz ikdienas 
dzīves baudīšanu, vietējā tirgū iegādājoties pārtikas produktus, izmantojot 
vietējās sastāvdaļas, pagatavojot tās un izgaršojot ēdienus autentiskā vidē. 

 

Meistarklases notiek visa gada garumā profesionālu šefpavāru uzraudzībā, un 
tās organizē vietējais EcomuseumBatana ar mērķi maksimāli saglabāt vietējo 
zvejnieku mantojumu. 

 

Šis kurss ļauj pieaugušajiem kursantiem iegūt zināšanas par vietējām 
kulinārijas tradīcijām, kā arī prasmes pielietot radošumu kulinārā mantojuma 
ilgtspējīgā izmantošanā. 

 

2.2 Vīna un alus kultūra: Istrijas vīna baudīšanas un pārgājiena (Wine 
and Walk) pasākums 

Vīna darīšanai visās Horvātijas daļās ir ilga un bagāta vēsture, kas 
atspoguļojas virknē vīna kultūrai veltītu pasākumu un darbnīcu. Šo īpašo 
pasākumu organizē vietējie vīndari Istrijas reģionā, kas ir plaši zināms ar savu 
augstās kvalitātes vīna darīšanu. Pasākums ir izveidots kā pārgājiens gida 
pavadībā pa vietējiem vīna dārziem nelielā kopienā Istrijā kopā ar vīndariem 
un vīna entuziastiem. Pasākuma ideja ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar 
vīna darīšanas procesu un tā tradīcijām Istrijā, ļaujot pasākuma dalībniekiem 
personiski satikt vīndarus un doties pastaigā pa viņu īpašumiem, apmeklējot 
viņu vīna pagrabus un degustējot viņu darināto vīnu, vienlaicīgi

4 Salīdzināt ar 2. tabulu (2. pielikums) un 3. tabulu (3. pielikums) 
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iegūstot informāciju par tradicionālajām vīna šķirnēm un kvalitatīva vīna 
pagatavošanai nepieciešamajiem apstākļiem. 

 

2.3 Tautas tradīcijas: Maizes cepšana un dejas senajā Buzetā 
 

Pasākumu organizē tūrisma projekts Istra Inspirit un tā galvenais mērķis ir 
padarīt vietējo kultūras mantojumu pievilcīgu tūristiem un vietējiem 
iedzīvotājiem. Pasākums notiek nelielās Istrijas reģiona pilsētas Buzetas 
vēsturiskajā centrā, un to organizē vairākas reizes gadā, galvenokārt tūrisma 
sezonas laikā un pēc pieprasījuma. 

 

„Senā Buzeta” ir pasākums, kas ir vienlīdz interesants gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan tūristiem, jo vietējiem iedzīvotājiem ir iespēja dot savu 
ieguldījumu pasākumā, demonstrējot senās vietējās gatavošanas tradīcijas, 
senos amatus un tādus ikdienas dzīves elementus kā spēles, mūzika un dejas. 
Pasākums ietver animētu un interaktīvu ekskursiju pa Buzetas seno 
vēsturisko centru; seno amatu demonstrējumus; vietējo izstrādājumu 
degustāciju; piedalīšanos mājās ceptas maizes cepšanā; iesaistīšanos 
tradicionālās dejās un spēlēs, un tradicionālas vakariņas autentiskā vidē. 

 

Šis kurss ļauj pieaugušajiem dalībniekiem ne tikai iegūt specifiskas zināšanas 
par vietējo etnogrāfisko mantojumu, bet arī apgūt jaunas prasmes, kā 
kultūras resursus pārvērst tūrisma produktā, padarot tos pievilcīgus un 
pieejamus plašākai sabiedrībai. 

 

2.4 Gadatirgi un svētki: Savvaļas augu svētki 
 

Savvaļas augu svētki ir pasākums, kas galvenokārt ir paredzēts cilvēkiem, kuri 
vēlas uzzināt vairāk par savvaļas augu izmantošanu dažādiem nolūkiem, kā arī 
tiem, kuri vēlas atrast mieru un atpūsties no ikdienas rutīnas dabiskā vidē, 
piedaloties dažādās labsajūtas vairošanas aktivitātēs. 

Lai saglabātu seno tradīciju, pasākuma organizētāji vēlējās uzsvērt savvaļas 
augu atpazīšanas, vākšanas un lietošanas nozīmīgumu ikdienas dzīvē. 
Pasākuma dalībnieki var iemācīties, kā savvaļas augus lietot uzturā, 
kosmētikā, aromaterapijā un citos veselības uzlabošanas nolūkos. Zinoši 
pasniedzēji atklāj dabiskas kosmētikas, tējas, tinktūru, eļļu un smaržu 
izgatavošanas noslēpumus. Kopumā dalībnieki iegūst teorētiskas zināšanas 
par vietējiem savvaļas augiem, kā arī daudz uzzina par savvaļas augu 
izmantošanu dažādās dzīves jomās. 

 

2.5 Velotakas un pastaigu takas: „Škraping”– starptautiskās kalnu 
pārgājienu sacensības 

 

Škraping starptautiskās kalnu pārgājienu sacensības tiek organizētas pēdējos 
pāris gadus marta mēnesī Pašmanas salā. „Škraping” ir unikālas starptautiskas 
kalnu pārgājienu sacensības, kas notiek uz asām salu klintīm un pieder pie 
ekstrēmajiem sporta veidiem, un tieši tāpēc tās piesaista dabas un kalnu 
pārgājienu entuziastus. 

 

Sacensību laikā dalībnieki apmeklē valdzinošus kultūras un dabas objektus, 
iepazīstot vietējās tradīcijas un kultūru. Turklāt vienlaicīgi ar sacensībām 
notiek arī Horvātijas salu produktu gadatirgus, kas sekmē vietējo produktu 
attīstību un autohtonu dzīvnieku un augu sugu saglabāšanu. Papildus tam, ka 
dalībnieki aktīvi darbojas dabā, pasākumu programma un saistītās aktivitātes 
ļauj dalībniekiem izzināt salas vēsturi un tradīcijas, un būt lieciniekiem dabas 
un kultūras mantojuma inovatīvai izmantošanai tūrismā. 

 

2.6 Reliģiskie svētki: Procesija „Za križen“ 
 

Procesija „Za križen” („Sekojot krustam”) ir reliģiski svētki ar 500 gadu senu 
vēsturi, kas notiek katru gadu naktī pirms Lielās piektdienas. Svētki notiek uz 
ceļiem starp sešiem ciematiem Hvaras salā. Kopš 2009. gada procesija ir 
iekļauta UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 
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Tā ir unikāla reliģiska ceremonija un Hvaras salas centrālās daļas reliģiskās un 
kultūras identitātes izpausme. Procesija sākas vakarā pirms Lielās piektdienas 
vienlaicīgi visu sešu ciematu baznīcās. Galvenā loma procesijā ir atvēlēta 
cilvēkam, kurš nes smagu koka krustu. Procesija noslēdzas nākamās dienas 
rītausmā tajā pašā vietā, kurā tā ir sākusies, procesijai izejot cauri visiem 
tuvējiem ciematiem (aptuveni 25 km). Procesijas dalībnieki piedalās lūgšanās 
un dzied tradicionālos dziedājumus, un tiek iepazīstināti ar katra ciemata ļoti 
īpašo Lieldienu tradīciju. 

 

2.7 Savvaļas dzīvnieku aprūpe: Lāču rezervāts Kuterevo 
 

Lāču rezervāts Kuterevo netālu no Velebita kalna ir vieta, kur brīvprātīgie 
uzņemas rūpes par jauniem, bez mātes palikušiem brūnajiem lāčiem, kuri 
nespēj izdzīvot savā dabiskajā vidē. 

 

Šī lāču patversme darbojas, pateicoties brīvprātīgajiem no visas pasaules, kuri 
paliek rezervātā pēc savām iespējām, lai palīdzētu jaunajiem lāčiem pierast 
pie jaunās vides. Šādi darbojoties, brīvprātīgie attīsta spēcīgu atbildības 
sajūtu par savvaļas dzīvniekiem un dabas aizsardzību kopumā. Paralēli citām 
apgūtajām prasmēm viņi iemācās strādāt komandās un iegūst plašas 
zināšanas par savvaļas dzīvnieku aprūpi, dabas aizsardzību un dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu. 

 

3. Pieaugušo neformālās izglītības un ikdienas 
mācīšanās kultūras un dabas mantojuma jomā 
izglītības resursu raksturojums 

3.1 Mācību programmas pārskats 

Neformālās izglītības apmācību programmā konstatētās galvenās jomas var 
iedalīt divās galvenajās grupās: kursi, kas sniedz zināšanas par tūrisma 
ekonomiku un saistītās vadības prasmes, un kursi, kas sniedz zināšanas par 
konkrētu tūrisma produktu. 

Saskaņā ar Horvātijā piedāvātās neformālās izglītības kursu aprakstiem 
tūrisma ekonomikas un saistīto vadības prasmju kursi ietver šādas tēmas: 

− Tūrisma nozares pamati, 
− Vadības pamati (piem., Biznesa plāns), 
− Kultūras vadība (interpretācijas principi; darbs ar vietējo kopienu; 

kultūras mantojuma pārvaldība; produktu definēšana un stāstu 
stāstīšana), 

− Tūrisma mārketinga pamati (piem., Mārketinga plāns), 
− Tūrisma likumdošanas pamati (piem., likumi, sertifikāti, atļaujas), 
− Biznesa komunikācija (piem., runas un rakstīšanas kultūra), 

− Cilvēkresursu prasmes, 
− Darba drošība, 
− Izpratnes vairošana par jaunām tendencēm tūrisma tirgū; tūristu 

uzvedība un 
motivācija, 

− Digitālais mārketings: digitālā mārketinga stratēģija; tekstu 
izstrāde; mājaslapu dizains; e-pasta mārketings, 

− Svešvalodas. 
Konkrētu tūrisma produktu kursus saskaņā ar Horvātijā piedāvātās 
neformālās izglītības aprakstiem var iedalīt šādās grupās (ar iekļautiem tēmu 
piemēriem) 5: 

− Konkrēti tūrisma produkti (kultūras tūrisms, lauku tūrisms, 
veselības tūrisms, piedzīvojumu tūrisms, ekotūrisms): inovācijas 
kultūras tūrismā; kultūras tūrisma attīstīšanas metodes; lauku 
tūrisma resursu valorizācija; veselības tūrisma labsajūtas un 
veselības aprūpes aspekti; piedzīvojumu tūrisma pašreizējā situācija 
un potenciāls Horvātijā; aizsargājamo teritoriju flora un fauna; 
aizsargājamo teritoriju bioloģiskās daudzveidības kvalitatīva 
interpretācija.

5 Pilns neformālās izglītības apmācību programmas saraksts ir pieejams 1. tabulā (1. pielikums) 



 

 

 

− Vide: ilgspējīgas enerģijas un atjaunojamas enerģijas resursi; 
ilgtspējīgs transports; vides tiesību akti; ataugšana; permakultūra. 

 

3.2 Izglītības un pedagogu apmācības aģentūra 
 

Institūcija, kas nodarbojas ar pamatizglītības un vispārējās, ģimnāzijas un 
mākslas vidējās izglītības programmu pabeigšanu apliecinošu kvalifikāciju 
atzīšanu (nodarbinātībai vai tālākai izglītībai), ir Izglītības un pedagogu 
apmācības aģentūra. Daži no galvenajiem Izglītības un pedagogu apmācības 
aģentūras uzdevumiem: profesionālas un konsultatīvas palīdzības sniegšana 
izglītības jomā; dalība valsts mācību programmas sagatavošanā, attīstīšanā un 
īstenošanā; pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības programmu, kā arī arodskolu un pieaugušo vispārējās izglītības 
programmu pārskatīšana un atzinumu sniegšana. 

 

Visa informācija par Izglītības un pedagogu apmācības aģentūru, tās 
stratēģiskajiem mērķiem, galvenajiem uzdevumiem un pašreizējām 
aktivitātēm ir publiski pieejama mājaslapā horvātu un angļu valodā. 6 

 

Par augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu atbildīgās kompetentās iestādes 
ir: 

− Horvātijas universitātes, politehnikumi un koledžas – tālākai 
izglītībai Horvātijā, 

− Zinātnes un augstākās izglītības aģentūra, Horvātijas ENIC/NARIC 
birojs – nodarbinātībai Horvātijā. 

 

Būtiska loma iepriekšējās izglītības atzīšanā ir Horvātijas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai (CROQF), kas ir reformu instruments Horvātijas kvalifikāciju 
sistēmas regulēšanai visos līmeņos, izmantojot uz mācību rezultātiem 
(kompetencēm) balstītus kvalifikāciju standartus un ievērojot darba tirgus 
vajadzības. Tāpat šis instruments 

ļauj sasaistīt Horvātijas kvalifikāciju līmeņus ar Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeņiem un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju 
ietvarstruktūru. 

 

3.3 Profesionālās izglītības un apmācību, un pieaugušo 
izglītības aģentūra 

 

Institūcija, kas nodarbojas ar profesionālās vidējās izglītības programmu 
pabeigšanu apliecinošu kvalifikāciju atzīšanu (nodarbinātībai vai tālākai 
izglītībai), ir Profesionālās izglītības un apmācību, un pieaugušo izglītības 
aģentūra. Daži no Aģentūras svarīgākajiem stratēģiskajiem mērķiem saistībā 
ar pieaugušo izglītību ir nepārtraukta izglītības pielāgošana darba tirgus 
vajadzībām; kvalifikāciju izstrāde, pamatojoties uz kompetencēm un mācību 
rezultātiem; VET sistēmas, kas nodrošina mūžizglītību un mobilitāti, izveide. 
Aģentūra seko ES vadlīnijām un procedūrām PIA un pieaugušo izglītības jomā, 
kas ietver šādus dokumentus: Lisabonas stratēģija; Izglītība un apmācība 
2020; Kopenhāgenas procedūra; Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI) u.c. 

 

Visa informācija par Profesionālās izglītības un apmācību, un pieaugušo 
izglītības aģentūru, tās stratēģiskajiem mērķiem, galvenajiem uzdevumiem un 
pašreizējām aktivitātēm ir publiski pieejama mājaslapā horvātu un angļu 
valodā. 7 

 

 
4. Vajadzību analīze par pieaugušo neformālās 

izglītības un ikdienas  
mācīšanos kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgai 
izmantošanai, balstoties uz padziļinātām intervijām 

 

6 Mājaslapa: https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=1999&naziv=education-and-
teacher- training-agency 
7 Mājaslapa: http://www.asoo.hr/default.aspx?id=93 
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Kā minēts šī ziņojuma Ievada sadaļā, neformālā izglītība un ikdienas 
mācīšanās lielākajā daļā gadījumu aizpilda plaisu starp valstī pieejamo 
formālo izglītību un nozares specifisku apmācību vajadzībām, piemēram, 
tūrismā. Tūrisms ir viena no saimnieciskām aktivitātēm, kas pēdējo 
desmitgažu laikā ir piedzīvojušas straujas pārmaiņas un saskaņā ar globālajām 
sociālekonomiskajām, vides un tehnoloģiskajām tendencēm, jo īpaši 
tendencēm, kas ir svarīgas potenciālajiem klientiem (organizācija 
Euromonitor International atzinusi par klientu lielākajām tendencēm). Tā kā 
formāla tūrisma izglītība vidējās un augstākās izglītības līmenī nespēj sekot 
šīm tendencēm un tās ietvaros tiek īstenotas pārmaiņas un mācību 
programmu inovācijas, neformālā izglītība ir aizpildījusi plaisu attiecībā uz 
tūrisma izglītības vajadzībām, piedāvājot dažādus izglītojošus seminārus, kas 
ir atspoguļoti iepriekšējās ziņojuma nodaļās (1. un 2. pielikums). 

 

Ir svarīgi norādīt, ka zināšanas par kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgu 
izmantošanu Horvātijā ir izkliedētas dažādos kursos, kas ir veltīti noteiktiem 
mantojuma aspektiem. Viens no galvenajiem iemesliem šādai situācijai ir 
apstāklis, ka kultūras mantojumu vienmēr apskata atsevišķi no dabas 
mantojuma, lai gan pēdējo 5 gadu laikā mūsu Kultūras ministrija pievēršas arī 
nacionālajam mantojumam (dabas parkiem). 

 

4.1. Pieaugušo pedagogu viedokļu par pieaugušo neformālās 
izglītības un ikdienas mācīšanās prasībām analīze 

 

a) Kultūras mantojuma (materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma 
resursu izmantošana saimnieciskajā darbībā 

 

Zināšanas par kultūras un dabas mantojumu kalpo par pamatu jebkura 
„produkta” radīšanai, ko var sekmēt un pārdot tūrisma tirgū, un pamata 
informācijas avots potenciālām inovācijām, tāpēc pedagogi kā respondenti 
novērtēja šīs vajadzības kā visbūtiskākās vai vidēji būtiskas. 

Kā norādīja viens no respondentiem – „šim vajadzētu būt daļai no vispārējās 
kultūras, tas ir kopienas lepnuma pamats, “līme”, kas satur kopienu, ne tikai 
zināšanas, bet mācīšanās tās novērtēt. Par dabas un kultūras resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu nepieciešamā informācija tiek novērtēta kā milzīga 
joma, taču pats svarīgākais aspekts ir tas, ka potenciālie uzņēmēji mācās par 
videi draudzīgām politikām, lai varētu mudināt savus klientus uzvesties 
atbildīgi. Pieaugušajiem būtu jāmācās „tūrisma pamati”, tostarp tūrisma 
produkta(u) izveide, bet tajā pašā laikā arī būtu jāmācās par tūrismu kā 
ekonomikas nozari, tūrisma galamērķi, piedāvājumu un pieprasījumu tūrisma 
nozarē, kā arī tūrisma produkta radīšanā un pārdošanā iesaistītajām 
ieinteresētajām pusēm. Tā kā tūrisma pieprasījums strauji mainās un tūrisma 
tirgū konkurē daudzi tūrisma galamērķi, pieaugušajiem būtu jāzina radošuma 
(iespējamie ideju avoti) un inovāciju (kā izvērtēt idejas, kas ir dzīvotspējīgas 
un īstenojamas) pamati. Pieaugušajiem jāpaplašina savas zināšanas un 
izpratne, iepazīstoties ar labās prakses piemēriem, salīdzinošajai analīzei 
notiekot soli pa solim. 

 

Viņiem jāpārzina resursu (kultūras, dabas; materiālie, nemateriālie utt.) 
kategorizācijas veidi, kas ir visbūtiskākie tieši viņu reģionam/ galamērķim un 
šo resursu gatavība kļūt par daļu no tūrisma produkta, kā arī to pievilcības 
līmenis (no vietējā līdz starptautiskam). Tāpat pieaugušajiem jāmācās par 
mūsdienu kultūru un pasākumiem (par pasākumu vadīšanu, ja ir plānots 
uzsākt pasākumu organizēšanu). 

 

b) Pārdošana un mārketings; Klientu apkalpošana; Vadības prasmes 
 

Pārdošana un mārketings, tostarp klientu apkalpošana un vadības prasmes ir 
vērtējamas kā ļoti svarīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamas 
prasmes un zināšanas – apmācību ilgums lielā mērā ir atkarīgs no pieaugušā 
iepriekšējās izglītības. 
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Šajā izglītības daļā nav atšķirību no formālas izglītības – mārketings un vadība 
ir ļoti plašas disciplīnas, sākot no izpētes un plānošanas prasmēm līdz 
pārdošanas un vadības prasmēm. Potenciālajā mācību programmā jābūt 
iekļautiem visiem soļiem – svarīgas ir arī sociālo plašsaziņas līdzekļu 
lietošanas un komunikācijas prasmes, un 21. gadsimtā pieaugušajiem, kuri 
nav dzimuši „sociālo tīklu laikmetā”, jāpieliek lielākas pūles, lai apgūtu šīs 
prasmes, vienlaicīgi paturot prātā tendenci, ka potenciālie klienti izmanto 
daudzus informācijas avotus. Ir svarīgi „izstāstīt pārliecinošu un motivējošu 
stāstu par savu uzņēmumu/pakalpojumu, definējot savu tirgus segmentu, un 
izstrādāt pakalpojumus un produktus, lai apmierinātu klientu vajadzības". 
Horvātijā daudzos gadījumos mēs zinām, ka uzņēmēji izveido produktu, taču 
viņiem ir nepietiekamas zināšanas un prasmes produkta veiksmīgai 
popularizēšanai un pārdošanai. 

 

Klientu apkalpošana vienmēr ietilpst mārketinga sfērā, un Horvātijā šo 
segmentu nenodala atsevišķi. Vissvarīgākais aspekts ir izprast klientu 
motivāciju un vēlmes. Lai paplašinātu animatoru un gidu pakalpojumu 
specifiku, svarīgākais ir interpretācijas zināšanas – vēsturisku faktu 
atstāstīšanas vietā daudz vērtīgāki ir interesanti stāsti, ko apmeklētāji var 
saistīt ar sevi. 

 

Pirms vairāk nekā 10 gadiem Tūrisma institūts Zagrebā piedāvāja trīs dienu 
kursu ar nosaukumu „No resursa līdz tūrisma objektam”, kura ietvaros tika 
sniegtas pamatzināšanas par to, kas jādara, lai no dabas un/vai kultūras 
mantojuma izveidotu tūrisma produktu. Šo kursu sagatavoja tūrisma 
informācijas centru darbinieku vajadzībām (vietējā un reģionālā līmenī), jo 
daudziem no viņiem trūka nepieciešamo zināšanu par resursiem, kā arī 
mārketinga un vadības prasmju (tūrisma orientācija viņu izglītībā un skolās 
nebija priekšnosacījums darba iegūšanai tūrisma informācijas centros). Taču, 
ņemot vērā, ka lielākā daļa kursantu bija pabeiguši vidusskolu vai bija ieguvuši 
augstāko izglītību, bija krietni vieglāk izlemt par kursantiem nepieciešamo 
zināšanu līmeni un dziļumu. 

Tādi specifiski aspekti kā sanitārās un higiēnas prasības, tostarp pārtikas un 
veterinārie pakalpojumi, ir atkarīgi no pakalpojumiem, ko sniegs nākotnē 
plānotais uzņēmums – viesmīlības skolas piedāvā izglītību šajās jomās, taču ir 
gandrīz neiespējami iegūt izglītību 150 skolas stundu apmērā tieši par 
specifiskām tēmām. 

 

Jautājumi par vadības prasmēm bija ļoti specifiski un tie visi ir būtiski. 
 

Uzsākot uzņēmējdarbību, ir nepieciešamas arī pamatzināšanas par tiesību 
aktiem tūrisma un viesmīlības jomā. 

 

4.2. Pieaugušo viedokļu par viņu neformālās izglītības un ikdienas 
mācīšanās prasībām analīze 

 

Pirmajā daļā tika izklāstītas specifiskas zināšanas, piemēram, zināšanas par 
botāniskiem dabas resursiem, ģeogrāfijas zināšanas un plašākas zināšanas par 
klimatiskajiem apstākļiem, kā izmantot saules paneļus utt. Šeit uzmanība bija 
koncentrēta uz to, kā piesaistīt apmeklētājus un kā radīt tūrisma produktus 
(kompleksus piedāvājumus) no dabas un vēstures resursiem; kā radīt 
mūsdienīgu produktu, kas vislabāk atspoguļotu tradīcijas un kultūras 
mantojumu. 

 

Attiecībā uz pārdošanas, mārketinga un vadības prasmēm; vairāk pārzināt 
iespējamos finanšu avotus; kā izlemt par produkta cenu, ņemot vērā 
produkta kvalitāti, kā izstrādāt un īstenot mārketinga plānu, kā izmantot 
sociālos tīklus un cik lielā mērā, kā izveidot veiksmīgu reklāmas brošūru un 
kur to izvietot (plašsaziņas līdzekļu izmantošanas plāns). Tāpat 
respondentiem trūka zināšanu par animatora un tūrisma gida 
pakalpojumiem. Stratēģiskā plānošana un biznesa plāna izveide ir 
vissvarīgākās prasmes – visas prasmes no Q1-11 tika novērtētas kā 
visbūtiskākās. 
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5. Secinājumi par esošo apmācību piedāvājumu 
(pieaugušo neformālā izglītība un ikdienas 
mācīšanās) kultūras mantojuma (materiālā un 
nemateriālā) un dabas mantojuma ilgtspējīgai 
izmantošanai salīdzinošo analīzi 
 

Pieaugušo neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās kartēšanas rezultāti 
Horvātijā apliecina milzīgu tematisko jomu dažādību kursu ietvaros. 

 

Neformālās izglītības apmācības, ko mēs iedalījām divās grupās – tūrisma 
ekonomika ar saistītajām vadības prasmēm un kursi par konkrētiem tūrisma 
produktiem – darbojas kā formālās izglītības papildinājums, kura ietvaros nav 
iespējas izsekot straujām izmaiņām tūristu pieprasījumā. Šis apgalvojums 
īpaši attiecas uz pieprasījumu pēc konkrētiem tūrisma produktiem (piem., 
kultūras tūrisms, lauku tūrisms, piedzīvojumu tūrisms). Tieši tāpēc zināšanām 
un prasmēm, kas iegūtas, pateicoties visu veidu neformālās izglītības 
apmācībām, izrādās milzīga vērtība darbiniekiem tūrisma un kultūras nozarē. 

 

Kā norādīts jau iepriekš, ikdienas mācīšanās Horvātijā ir vairāk vērsta uz 
prasmēm attiecībā uz tradicionālo mākslu un amatniecību (piem., kulinārās 
darbnīcas, vīna kultūra) un zināšanām par vietējo vēsturi un kultūru (piem., 
tautas tradīcijas, reliģiskie svētki). Pretēji neformālajai izglītībai šīs iniciatīvas 
ir īsākas un ir atvērtas ikvienam interesentam, lielākoties bez nepieciešamām 
iepriekšējām zināšanām vai prasmēm. Neformālās izglītības un ikdienas 
mācīšanās ietvaros Horvātijā pieprasītāko kompetenču saraksts ir dots 1. 
tabulā (1. pielikums). 

Veiktā analīze arī parādīja, ka lielākā daļa minēto ikdienas mācīšanās 
iniciatīvu tiek īstenotas Istrijas reģionā, kas ir viens no attīstītākajiem tūrisma 
reģioniem Horvātijā, taču vienlaicīgi ir novērojams 

šī veida izglītības piedāvājuma trūkums mazāk attīstītos tūrisma reģionos, 
piemēram, Slavonijā, Likā un Gorski kotar, kur šādai izglītībai būtu milzīga 
nozīme tālākai reģionālajai attīstībai. 

 
 
 

Horvātijā īstenotās neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās ietvaros 
pieprasītās kompetences 

 

1. tabula 
 

Kompetence Pieminēšanas reižu skaits 

Vadības kompetences tūrismā 9 

Etnogrāfiskās un vēsturiskās kompetences 7 

Mārketinga kompetences 6 

Vadības kompetences kultūrā 5 

Gida kompetences 5 

Kulinārijas kompetences 5 

Dabas aizsardzības kompetences 5 

Komunikācijas kompetences 4 

Enoloģijas kompetences 4 

Amatnieku kompetences 4 

Organizatoriskās kompetences 3 

Animatora kompetences 2 

Aktiermākslas kompetences 2 
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Viens no mūsu ieteikumiem noteikti ir neformālās izglītības, kā arī ikdienas 
mācīšanās izplatīšana visas valsts teritorijā, jo īpaši mazāk attīstītos reģionos. 
Papildus tam mēs ļoti ieteiktu neformālās izglītības apmācību programmās 
vairāk koncentrēties uz zināšanām par katra reģiona kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī pievērst uzmanību mantojuma interpretācijas un konkrētu 
tūrisma produktu pārdošanas prasmēm. Šis apstāklis apstiprina lielo 
nepieciešamību pēc labākas sadarbības starp kultūras un tūrisma nozari, kas 
jau ir atzīta visos Horvātijas tūrisma attīstības stratēģiskajos dokumentos. 

 
 
 

6. Ieteikumi jaunas pieaugušo neformālās 
izglītības mācību programmas izstrādei 
kultūras mantojuma (materiālā un 
nemateriālā) un dabas mantojuma 
ilgtspējīgai izmantošanai. 
 

Pateicoties īstenoto izglītības iniciatīvu kartēšanai un veiktajai aptaujai, var 
secināt, ka Horvātijā kompetences, kuru cilvēkiem trūkst, ir saistītas ar dabas 
un kultūras mantojuma interpretāciju, kam seko mārketinga prasmes par 
tūrisma produkta radīšanu, veicināšanu un pārdošanu. 

 

Tāpēc mēs izveidojām 4 moduļus / mācību programmas (4. tabula (4. 
pielikums), kas ir vērstas uz šādiem aspektiem: 

− Vietējā mantojuma novērtēšana 
− Stāstu veidošana par vietējo mantojumu un tradīcijām  
− Biznesa pamatprasmes 
− Biznesa mārketings 

Pirmie divi moduļi ir balstīti uz mantojumu un ir strukturēti nodarbībās ar 
kopējo ilgumu 35 stundas. Vietējā mantojuma novērtēšanas modulis ir vērsts 
uz vietējā kultūras un dabas mantojuma, un tradīciju apzināšanu un 
kartēšanu, un tā pievilcības potenciālo apmeklētāju acīs novērtēšanu. Tas ir 
pirmais solis ceļā uz mantojuma resursu pārveidošanu par tūrisma objektu. 
Izglītības aktivitāšu kartēšana Horvātijā ir parādījusi, ka kultūras un dabas 
mantojuma jomā pastāv liela nepieciešamība pēc kvalitatīvas interpretācijas 
un piemērotas tūrisma animācijas. Tāpēc otrais modulis Stāstu veidošana par 
vietējo mantojumu un tradīcijām ir koncentrēts uz zināšanu gūšanu par stāstu 
stāstīšanas tehnikām un interpretācijas principiem, lai spētu veidot un stāstīt 
stāstus par vietējo mantojumu radošā un inovatīvā veidā. 

 

Pēdējie divi moduļi ir orientēti uz uzņēmējdarbību un ir strukturēti 
nodarbībās ar kopējo ilgumu 35 stundas. Modulis Biznesa pamatzināšanas ir 
veltīts ikviena veiksmīga biznesa pamatelementiem, piemēram, vīzijas un 
misijas definēšana, biznesa plāna izstrāde, budžeta pārvaldība, projektu 
vadība un citi. Modulis Biznesa mārketings ir veltīts galvenajām tūrisma 
produkta mārketinga metodēm un elementiem, piemēram, produkts, cena, 
vieta un veicināšana. Šie divi moduļi sniedz pieaugušajiem kursantiem 
vispusīgu uzņēmējdarbības prasmju kopumu, un apvienojumā ar diviem 
pirmajiem moduļiem, kuros galvenā uzmanība ir veltīta mantojumam, 
nodrošina labu starta platformu savas ar kultūras un / vai dabas mantojumu 
saistītas uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

 

Izmantotās izglītības metodes ietver lekcijas ar labās prakses piemēriem un 
diskusijas ar veiksmīgiem uzņēmējiem, kam būtu jāstimulē pozitīva zināšanu 
un ideju apmaiņas atmosfēra kursantu starpā. 

 

Nodrošinātie mācību materiāli ietvers mācību plānu, avotu sarakstu, 
PowerPoint prezentācijas, izdales materiālus, videomateriālus, individuālas 
konsultācijas un darbu grupās. 



 

SPEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esošo pieaugušo neformālās izglītības 
un ikdienas mācīšanās aktivitāšu 
analīze kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas 
mantojuma ilgtspejīgai izmantošanai 
vietējās, reģionālās un nacionālās 
attīstības veicināšanai 

Francija 
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1. Neformālā izglītība kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma 
ilgtspējīgai izmantošanai vietējās, reģionālās un 
nacionālās attīstības veicināšanai. 
 

Neformālā izglītība kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai 
Provansā (Francijā) ir vāji pārstāvēta, ņemot vērā formālās izglītības plašās 
iespējas. Šos kursus galvenokārt organizē vietējās iestādes vai reģionālais 
apmācību centrs, bet ne universitātes. 

 

Pētījuma laikā ir noteiktas trīs galvenās apmācību tēmas: ainavu un teritoriālā 
attīstība, gidu kursi un tūrisma uzņēmējdarbība, vietējā un tradicionālā 
kultūra. 

 

1.1 Ainavu un teritoriālā attīstība 
 

Lielākā daļa neformālās izglītības kursu ir saistīti ar teritoriju organizēšanu: 
būvniecība, dabas teritoriju labiekārtošana. 

 

Kursi ir veltīti tradicionālajiem darbiem un fiziskajiem roku darbiem. 

Apgūtās tēmas lielākoties ir šādas: 
1. Sausā akmens mūra būvniecība 
2. Tradicionālā akmens griešana 
3. Ainavu veidošana/būvniecība 
4. Projektu izmaksu aplēses 
5. Diagnostika un projekta pētījums 
6. Specifikāciju pārvaldība 
7. Normatīvā informācija 
8. Normatīvie jautājumi 
9. Apūdeņošanas tīkls 
10. Klientu attiecības 
11. Ekoloģiskā māja 
12. Aromātisko augu ražošana 

 

1.2 Gidu kursi un tūrisma uzņēmējdarbība 
 

Francijā tūrisms ir svarīga aktivitāte, un daudzas iestādes, tostarp 
universitātes, piedāvā plašu kursu klāstu šajā jomā. 

 

Daži neformālās izglītības kursi vai semināri šajā jomā tiek piedāvāti šādās 
tēmās: 

1. Vietējā tūrisma veicinātājs 
2. Tūrisma pasākumu organizēšana 

 

1.3 Vietējā un tradicionālā kultūra 
 

1. Provansiešu valodas apguve 
2. Kultūra un civilizācija 
3. Vietējo ēdienu gatavošana 
4. Kulinārās zināšanas: vietējās, tradicionālās 
5. Kosmētikas produktu radīšana un ražošana 
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2. Ikdienas mācīšanās labās prakses kartēšana 
dažādu pievilcīgas dzīves vides 
iniciatīvu ietvaros, un neformālās izglītības 
un ikdienas mācīšanās prasības šādu 
iniciatīvu īstenošanai 

Augšprovansas Alpu reģionā un Francijā kopumā piedāvā plašu labās prakses 
iniciatīvu klāstu. 

 

Piedāvājumā ir dažādas tēmas: 
 

Svētceļojums: Saint-Jacques-de-Compestelle taka ir viens no 
slavenākajiem svētceļojumiem. Šo taku izveidoja 9. gadsimta sākumā 
un tā ir aptuveni 1 500 km gara, maršrutam vijoties pa dažādiem 
ceļiem. Tā ir vienlaicīgi gan reliģiska parāde, gan pārgājiens. 

 

Mantojuma diena: bezmaksas ieeja visos muzejos un vēstures 
pieminekļos divu dienu garumā septembra beigās. Šis pasākums 
Francijā ir ļoti populārs, un tūkstošiem cilvēku apmeklē vietējos 
muzejus un vēsturiskas vietas, kas noteikti ir jāredz. 

 

Kulinārijas darbnīca: Franču senās ēdienu un to gatavošanas tradīcijas 
turpinās, jo daudzas iestādes piedāvā darbnīcas par dažādām tēmām: 
vietējā kulinārija, konditorejas izstrādājumi, plaši zināmu ēdienu 
vēsture. Pieaugušajiem un bērniem ir dota iespēja apgūt ēdienu 
gatavošanas mākslu, izmantojot vietējos produktus un zināšanas. 

 

Pārgājieni un skriešana: 
Provansas teritorijā jau tiek plānotas daudzas skriešanas takas, katrai 
no tām sniedzot iespēju iepazīties ar vietējām tradīcijām un īpašām 
ainavām: 

A. Pārgājieni un vietējais produkts: dažreiz skriešanas aktivitātei 
piesaista konkrētu tēmu, piemēram, siera skrējiens. 
B. Pārgājieni un restorāns: restorānu apvienība piedāvā apvienot 
vienas dienas pārgājiena aktivitāti un maltīti vietējā restorānā. Šim 
restorānam jābūt „bistro” tipa, mazai kafejnīcai vai restorānam nelielā 
ciematā. Šāds ceļojums vienmēr ir iespēja tikties ar vietējiem 
zemniekiem un uzzināt vairāk par viņu kultūru. 
C. Kalna velosipēdu brauciens: neskaitāmi braucieni PACA reģionā 
trenētiem cilvēkiem. 
D. Brauciens ar velosipēdu ar mērķi iepazīt lauku reģionus un dažas 
pārsteidzošas vietas. 

 

Atklājumu brauciens: Augšprovansas Alpu reģionā daudzi ciemati 
organizē kāršu spēli. Spēles uzdevums ir atrisināt tūrisma informācijas 
centrā uzdotu mīklu. Apmeklētāji izmanto kārtis un mājienus, un seko 
maršrutam, kas ved cauri ciematam. Tā ir iespēja iepazīt apkārtējo vidi 
un kultūras mantojumu. 

 

Nelielas sausu akmeņu namiņa celtniecība: Provansas reģionam 
tipiska aktivitāte, kas ļauj apgūt namiņa celtniecību un izmantot 
apkārtējās vides resursus. Šīs darbnīcas pārsvarā ir paredzētas bērniem. 

 

Lauku tūrisms: dažādi tīkli piedāvā tiešu saziņu starp ražotājiem un 
patērētājiem. Vietējie iedzīvotāji un tūristi var viegli piekļūt vietējiem 
produktiem un tikties ar zemniekiem. Ražotāji ir apvienības biedri un ar 
lielāko prieku organizē ekskursijas savā saimniecībā, kā arī pārdod savu 
produkciju. 

 

Muzeji un dārzi: Artemisia muzejs Forkalkjē un Salagonas 
etnobotāniskais muzejs Manē vairo sabiedrības informētību par 
augiem un vietējām tradīcijām – augu vēsturi, to nozīmi, izmantošanu 
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pēc to īpašībām, un reizēm arī par to ražošanu. Krāsvielu augu dārzs var 
arī kalpot par iespēju uzzināt vairāk par augu izcelsmes krāsvielām. 
Šie ir tikai daži piemēri neskaitāmajām muzeju izvēles iespējām 
Augšprovansas Alpu reģionā. 

 

Pilis: neatkarīgi no tā, vai vēlaties uzzināt vairāk par seno arhitektūru 
vai pastaigāties pa pils dārzu, apmeklējot vietējās pilis, vienmēr var 
daudz uzzināt par Francijas vēsturi. Tāpat notiek īpaši pasākumi: 
mūzikas festivāli, dārzu atklāšanas svētki, lekcijas par piļu vēsturi. 

 

Interesantas vietas: Provansas-Alpu-Azūra krasta reģionā okera iežu 
karjeri ir pārpilni ar krāsām un augiem. Divos vecos karjeros var doties 
pastaigā pa daudzkrāsainajiem labirintiem, pastaigas laikā izpētot 
daudzas paskaidrojošas zīmes par okera iežu un reģiona vēsturi. Tā var 
būt vienlīdz aizraujoša ģimenes vai skolas ekskursija. 
Rustlers okera iežus pat dēvē par „Provansas Kolorādo”. 

 

Brīvprātīgā darba nometne: nometne ilgst 2 vai 3 nedēļas, un tās laikā 
notiek savstarpēja zināšanu apmaiņa, dalībnieki iepazīst dabas 
mantojumu un īsteno vides risinājumus būvēto objektu atjaunošanai. 
Tā ir neatkārtojama pieredze, kur ikviens var pievienoties un iegūt 
vērtīgas prasmes un zināšanas. Būvniecības darbi notiek no rīta, bet 
pēcpusdiena ir veltīta teritorijas izpētei. 

 

Ekskursija gida pavadībā: kvalificēts gids var pavadīt jūs pilnas dienas 
vai dažas stundas ilgā ekskursijā pa tuvējiem lauku apvidiem. Šāda 
ekskursija ir lieliska iespēja apmeklēt interesantus tūrisma objektus un 
vietas, kas ir zināmas tikai vietējiem iedzīvotājiem. 

 

Ir pieejamas neskaitāmas iespējas ikdienas mācīšanās aktivitāšu ceļā uzzināt 
vairāk par kultūras mantojumu. Visa gada garumā gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan tūristiem tiek piedāvātas iespējas izzināt Francijas 
tradīcijas, kultūru un dzīvesveidu. 

3. pielikuma 3. tabulā ir norādītas kompetences, kas ir nepieciešamas 
ikdienas mācīšanās un neformālās izglītības kursu apmeklēšanai. 

 

Visbiežāk minētā kompetence ir spēja viegli komunicēt ar apkārtējiem 
cilvēkiem, kā arī prasme dalīties savās zināšanās. 

 

Tāpat vērā ņemama kompetence ir spēja pasniegt informāciju saprotamā 
veidā: neatkarīgi no tā, vai tā ir animācija vai paskaidrojošas zīmes, ir būtiski 
sniegt sabiedrībai pareizo informāciju, bet ir nepieciešams to pasniegt arī pēc 
iespējas vienkāršākā veidā. 

 

Pārējās kompetences ir norādītas šādā secībā: organizatoriskās kompetences, 
gida ekskursijas kompetences (šī kompetence skatāma kopā ar spēju viegli 
komunicēt un organizētību), vēstures kompetences, amatu kompetences, 
vietējo zināšanu speciālista kompetence attiecīgajā teritorijā, botāniskās 
kompetences. 

 

Turklāt jāatzīmē, ka gandrīz visās neformālās un formālās izglītības aktivitātēs 
ir nepieciešama zinātkāre. 

 

3. Vajadzību analīze par pieaugušo neformālās 
izglītības un ikdienas mācīšanos kultūras 
mantojuma (materiālā un nemateriālā) un dabas 

mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai, pamatojoties uz 
formalizētās (padziļinātās) intervijās iegūtiem datiem. 

Intervijas tika veiktas ar pieaugušajiem, kuri piedalās vai piedalīsies kultūras 
un dabas mantojuma ilgtspējīgā izmantošanā vietējo iniciatīvu ietvaros. 
Dalībnieki bija: ekskursiju gidi, tūrisma informācijas centru darbinieki, 
veicinātāji un pedagogi. 
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Lielākā daļa no viņiem bija ieguvuši augstāko izglītību, vecumā no 26 līdz 46 
gadiem un ar vairāk nekā 11 gadu pieredzi. 

 

Intervētās personas norādīja uz apmācību vajadzībām četrās dažādās jomās: 
dabas un kultūras mantojums un saimnieciskā darbība, pārdošana un 
mārketings, klientu apkalpošana, un vadība. Taču respondenti neieteica 
apmācību ilgumu katrai no šīm konkrētajām vajadzībām. Viņi norādīja, ka tas 
būs atkarīgs no kursa kopējā ilguma un galvenajiem mērķiem. 

 

Visbiežāk minētās apmācību vajadzības katrā vajadzību jomā ir uzskaitītas 
zemāk. 

 

Kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgas izmantošanas kā saimnieciskās 
darbības un kompetenču resursa apmācību vajadzības ir: 

• Perfektas zināšanas par reģiona dabas resursiem un dabas un 
kultūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 

-Botāniskās, ģeogrāfijas zināšanas 
-Reģiona augi un savvaļas dzīve 
-Augu izmantošana un to vēsture: kas tie ir un kāpēc tie šeit 
atrodas 

• Amatu kompetences 
-Kādi vietējie produkti tiek ražoti, un kādi dabas resursu veidi tiek 

izmantoti 
-Augi un dažādi to pielietojumi 

 

Pārdošanas un mārketinga apmācību vajadzības ir: 
• Augstas kvalitātes produktu veicināšana 
• Mācīšanās darot 
• Atbilstošo plašsaziņas līdzekļu izmantošana pareizā produkta 

veicināšanai 
 

Klientu apkalpošanas apmācību vajadzības ir: 
• Dabas saglabāšana 

-Nepieskarties augiem vai dzīvniekiem 
-Būt informētam par savvaļas amatniecības labo praksi 
-Mācīties, kā izmantot/neizmantot ķimikālijas un darbarīkus 

• Ēdienu gatavošana un ģimenes vakariņas ir daļa no kultūras 
mantojuma 

-Mācīšanās darot: piemēram, mājas aperitīva pagatavošana 
 

Vadības prasmes, apmācību vajadzības ir ļoti svarīgas apgūstamās 
prasmes, taču tās nav tieši saistītas ar dabas un kultūras 
mantojumu, tāpēc tās nav respondentu prioritātes. Respondenti 
minēja tādas prasmes kā: 

• Kā būt labam vadītājam, nepārkāpjot ētikas normas 
• Spēja vadīt cilvēku grupu ar dažādām prasmēm un iepriekšējām 

zināšanām 
• Spēja sagatavot biznesa plānu 

4. Secinājumi par esošo apmācību  
(pieaugušo neformālā izglītība un ikdienas 
mācīšanās) piedāvājumu kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas 
mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai 
salīdzinošo analīzi 

Ikdienas mācīšanās iespējas Augšprovansas Alpu reģionā un Francijā kopumā 
ir plašas. Arvien vairāk pieaug to cilvēku (tūristu un vietējo iedzīvotāju) skaits, 
kuri vēlas uzzināt vairāk par kultūras un dabas mantojumu. Šāda interese 
veicina darbnīcu un katras konkrētās teritorijas ierosinātu aktivitāšu izveidi. 

 

Šo darbnīcu un aktivitāšu tēmas var atšķirties atkarībā no gada laika, bet 
galvenokārt ir saistītas ar ģimenes aktivitātēm un ārtelpu pasākumiem. 
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Neformālās izglītības iespējas nav tik plašas. Šos kursus pārsvarā organizē 
ierastajā klases nodarbību formātā, izmantojot ierastos mācību materiālus, 
piemēram, lekcijas aprakstu, izglītojošu bukletu un dažreiz praktisku 
moduli/lauka izbraucienu. Dalībnieki apgūst jaunas prasmes, kā arī 
teorētiskas un praktiskas zināšanas. 

 

Ir svarīgi atzīmēt, ka visi dalībnieki iziet neformālās izglītības kursu kā 
profesionālo turpmāko apmācību, nevis kā sākotnējo apmācību. Galvenais 
iemesls šādam apstāklim ir tas, ka neformālās izglītības kursi nav elastīgi. 
Kursu norise tiek plānota noteiktā gada laikā, kas nosaka dalībniekiem 
pienākumu būt pieejamiem, tāpēc to nav iespējams apvienot ar pilnas slodzes 
darbu. Turklāt nepieciešams pārvākties uz dzīvi netālu no mācību centra. 

 

Galvenās apgūstamās tēmas ir saistītas ar ainavu un teritoriju attīstīšanu. 
 

Nesen ir izveidots jauns neformālās izglītības kurss par vietējo un tradicionālo 
Provansas kultūru. 
 

 

Neformālās izglītības kursu izvēle nav pārāk plaša, un piedāvātās tēmas var 
neatbilst pieaugušo interesēm. Turklāt notiek ļoti ierobežota komunikācija šo 
neformālās izglītības kursu reklamēšanai, vēlāk tos apvienojot ar formālās 
izglītības kursiem. Veiksmīgāka komunikācija par piedāvātajiem neformālās 
izglītības kursiem palīdzētu cilvēkiem tos atrast, izrādīt interesi un reģistrēties 
dalībai tajos. 

 

Arī inovatīvu mācību materiālu izmantošana ļautu plašākam cilvēku lokam 
pievienoties neformālās izglītības kursu apguvei. 
 

 

Tiešsaistes kurss piedāvā elastīgu mācību laiku un ļauj reģistrēties kursa 
apguvei arī dalībniekiem, kuri dzīvo tālu no mācību centra. Arī interaktīvas 
aktivitātes varētu atvieglot kursantiem piedalīšanos neformālā kursa apguvē: 

izaicinājuma organizēšana, pieredzes apmaiņa tērzētavā, darba grupas 
organizēšana vai praktisku aktivitāšu organizēšana nedēļas nogalēs vai vakaros. 

 
 

5. Ieteikumi jaunas pieaugušo neformālās 
izglītības mācību programmas izstrādei 
kultūras mantojuma (materiālā un 
nemateriālā) un dabas mantojuma 
ilgtspējīgai izmantošanai. 
 

Iegūtie dati atspoguļo kompetences, kas ir nepieciešamas dabas un kultūras 
mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai. Tie parāda patiešām lielu 
nepieciešamību pēc apmācību kursa un atsevišķu mērķu noteikšanas. 

 

Galvenie mērķi ir šādi: 
• Teritorija: 

-Teritorijas flora un fauna: botāniskie aspekti, resursi, ģeogrāfija, 
pielietojumi, ražošana utt. 
-Vēsture, tostarp ar augiem saistītā vēsture 

• Dabas un dabas mantojuma saglabāšana 
• Mācīšanās darot: amatniecības produkti, ēdienu gatavošana, u.c. 
• Komunikācija: 

-Teritorijas augstvērtīga produkta veicināšana 
-Grupu vadība 

• Vadība: 
- Biznesa plāns 
- Ētiska vadība 
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1. Ievads 

Itālijā, Pjemontas reģionā, veiktā aptauja un datu analīze norāda uz 
daudzpusīgu un resursiem bagātu situāciju. Jāatzīmē, ka Pjemontas reģions ir 
bagāts ar kultūras, vēsturiskiem un mākslas objektiem, vijoties cauri 
vairākiem gadsimtiem un pievēršoties katram reģiona aspektam: no 
arhitektūras līdz rūpnieciskajai arheoloģijai, no pilsētām līdz lauku reģioniem, 
iedvesmojoties no notikumiem, cilvēkiem, leģendām, retām parādībām, 
garīguma vai amatnieku un rokdarbu prasmēm. Reģionā apvienojas 
rūpnieciskās tradīcijas, inovācijas, spēcīga tiekšanās uz pētniecību un 
attīstību, atpūta un izklaide, māksla un izsmalcinātas garšas un aromāti. 

 

Pjemontas reģions īpaši izceļas ar tā plašo piedāvājumu analizētajās jomās, jo 
iegūtie dati rāda, ka gan pieejamās neformālās izglītības, gan ikdienas 
mācīšanās iespējas ir ļoti daudzveidīgas. 13 

 
2. Neformālā izglītība kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas 
mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai 
vietējās, reģionālās un nacionālās attīstības 
veicināšanai 

Analizējot piedāvāto neformālās izglītības iespēju klāstu, kas veicina dabas, 
kultūras, tūrisma un vēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu vietējās, 
reģionālās un nacionālās attīstības veicināšanai, var secināt, ka piedāvājums ir 
milzīgs un daudzveidīgs. Šī iemesla dēļ pētījuma galvenais fokuss bija vērsts uz 
Pjemontas reģionu. Neformālās izglītības piedāvājumu var sadalīt šādās 
grupās: 

• Tūrisms 
• Ēdieni, garšas un gastronomija 
• Mantojums un kultūras attīstīšana/veicināšana 
• Sociālo plašsaziņas līdzekļu stratēģija kultūras jomā 
• Vispārīgās prasmes kultūrā 

 

Lielākā daļa kursu un apmācību ir saistīti ar nozares vispārīgajām vajadzībām: 
Pjemontas kultūras mantojuma veicināšanai un ilgtspējīgai kultūras un 
tūrisma produktu izmantošanai ir nepieciešams plašs zināšanu, prasmju un 
spēju klāsts, kā arī pareizā attieksme. Zināšanu, prasmju un attieksmes 
kopums atspoguļoja nepieciešamās kompetences katrā to pielietojuma jomā. 

Pjemontā apmācības un kursus piedāvā dažādas augstākās izglītības iestādes 
un aģentūras (Pjemontas astoņās provincēs esošās universitātes, apmācību 
aģentūras, reģionālās un vietējās apvienības, strādnieku konfederācijas u.c.). 

Neformālās izglītības piedāvājums ietver arī vairākas kultūras apvienību, mazu 
un vidēju uzņēmumu un privātu institūciju izstrādātas neformālās izglītības 
programmas saistībā ar izpratni par tādām Itālijas mantojuma vērtībām kā 
ēdieni, vīns un gastronomija, apvienojot tās ar mākslas un vēsturisku ēku 
valorizāciju.14 

Piedāvātie neformālās izglītības kursi norāda uz atšķirīgu tipoloģiju un ilgumu; 
ir pieejamas gan individuālas, gan grupu apmācības, kā arī e-mācības. Bieži 
vien tiek izmantotas kombinētas mācību metodes – individuālas mācības, 
tālmācība, e-mācības un testi, ko papildina arī praktiskie eksāmeni konkrētos 
objektos. Kursu ilguma atšķirības ir īpaši novērojamas ar tūrismu saistītos 
kursos neformālās izglītības kategorijā, kursu ilgumam svārstoties no 400-600 
stundām līdz pat 1 800 stundām. 

 

13 Galveno terminu definīcijas lūgums skatīt pētījuma kopējā ievadā. 
14 Informācija 1. pielikuma 1. tabulā 
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Kursa pasniedzēju kvalifikācijas līmenis atšķiras, bet pārsvarā tie ir akadēmiķi 
un speciālisti savā jomā ar bagātīgu praksi un pieredzi, kā arī kvalificēti 
izaugsmes (biznesa) treneri. 

 
 

3. Ikdienas mācīšanās labās prakses kartēšana 
dažādu pievilcīgas dzīves vides iniciatīvu ietvaros, 
un gan neformālās izglītības, gan ikdienas 
mācīšanās prasības šo iniciatīvu īstenošanai 

Itālijā ir pieejams plašs labās prakses piemēru klāsts ikdienas mācīšanās jomā, 
ko var izmantot attiecībā uz dabas, kultūras, tūrisma un vēsturiskām 
vērtībām. Valsts iestādes, brīvprātīgo grupas, jauniešu strādnieki, amatnieku 
apvienības, amatnieki-ražotāji, tūrisma informācijas centri, vēsturisku ēku un 
muzeju apvienības, reliģiskas institūcijas, mākslinieki, bezpeļņas organizācijas, 
MVU, folkloras grupas un citi aktīvisti bieži organizē gadatirgus, festivālus, 
pasākumus un projektus. 

 

Labās prakses piemērus Itālijā var iedalīt vairākās grupās: 
• Ēdienu/gastronomijas, kulinārijas mantojuma pasākumi, ekskursijas, 

darbnīcas un degustācijas tikšanās 
• Mākslas (mūzikas, kultūras, literatūras) festivāli un pasākumi 

• Mākslas (gleznu, mākslas-amatniecības, lietišķās mākslas) izstādes 
un pasākumi 

• Pašvaldību folkloras svinības vietējā līmenī 
• Zirgu sacīkstes un starptautiskas izstādes/gadatirgi kultūras un 

vēstures atcerei (piem., viduslaiki vai Itālijas Risordžimento) 
 

• Svētceļojumi un ekskursijas uz svētvietām un Svētajiem kalniem 
(UNESCO objekti) 

• Rokdarbu un amatniecības gadatirgi un izstādes 

• Lauku tūrisms un ekskursijas pie vietējiem produktu ražotājiem, citu 
veidu ekskursijas, darbnīcas un degustācijas  

• Pilsētu ekskursijas un apmeklējumi (gan lielpilsētās - Turīnā, Asti - 
gan ciematos) 

• Karalisko rezidenču apmeklējumi un ekskursijas (pilis, karaliskās 
pilis, rezidences, vēsturiskie dārzi) 

• Ekskursijas, pārgājieni dabā, velotūres, parku apmeklējumi, 
burāšana pa upēm, zirgu izjādes (ārtelpu) 

• Saviesīgi pasākumi, svinības, svētki (paredzēti cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām vai migrantiem). 

 

Visa gada garumā Pjemontas reģiona astoņās provincēs tiek organizēti 
tūkstošiem pasākumu un ekskursiju, piedāvājot ļoti lielu pasākumu 
daudzveidību. 

 

Visbiežāk sastopamā ikdienas mācīšanās forma ir tematiskie pasākumi, 
gadatirgi un festivāli, taču līdzās tiem ļoti populāras ir arī tradīciju apguves 
aktivitātes, amatniecības prasmju apguve, kultūras apmeklējumi vēsturiskās 
ēkās, ārtelpu pasākumi un degustācijas pasākumi. 

 

Ikdienas mācīšanās šķiet ļoti plaši izplatīta prakse: liels objektu skaits, 
zemnieku saimniecības, rūpnīcas, lauku tūrisma ražotāju/veicinātāju 
apvienības un vietējās iedzīvotāju apvienības piedāvā plašu piedāvājumu 
klāstu. Šis apgalvojums ir īpaši attiecināms uz Pjemontas reģiona 
profesionālajām/tradicionālajām tēmām (kas galvenokārt sakrīt ar nacionālā 
līmenī esošajām) saistībā ar gastronomiju, vīniem, tradicionālo virtuvi, 
lauksaimniecību, organisko lauksaimniecību, amatniecību utt. 

 

Arī neformālās izglītības segmentā bija novērojams liels skaits piedāvāto 
kursu un gadījumu izpēšu: šajā reģionā rūpējas par apmācību nodrošināšanu 
tūrisma jomā un kultūras mantojuma jomā kopumā, lielāko uzmanību cita 
starpā pievēršot pakalpojumu sniegšanai, tūrisma mārketingam, kultūras 
un/vai tūrisma produktu izveidei, tūrisma atbalsta tehnoloģijām, 
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klientu vadībai un viesmīlībai, tūristu uzņemšanas struktūru pārvaldībai, 
komunikācijai un uzņēmējdarbībai. 

 

Turklāt arī daudzos citos piedāvājumos bija vērojams vērā ņemams radošums 
un inovācijas: augstāk minētajās jomās un, jo īpaši, vīnu un gastronomijas 
jomās daudzas iniciatīvas ir izstrādātas, par pamatu ņemot sensoro pieredzi, 
ēdienu baudīšanas, tradicionālās (saistībā ar amatniecību un ēdieniem) 
pieejas, kā arī vēsturiskos un mantojuma ceļus un maršrutus. 

 

Itālijā apmācību tirgū labi zināmas ir atzītas vīnu degustatoru un someljē 
organizācijas (AIS, ONAV). Vīna darītavas, vīna pagrabi, vīna ražošanas objekti, 
zemnieku saimniecības un rūpnīcas sadarbojas ar vietējiem ražotājiem (lazdu 
rieksti, aromātiskie augi), piedāvā īpašas ekskursijas, apmeklējumus gida 
pavadībā, degustācijas kursus, visu veidu pieredzi, atverot savas durvis 
apmeklētājiem, ļaujot tiem piedzīvot ne tikai vietas atmosfēru, bet arī iepazīt 
savu produkciju no cita skatpunkta, uzzināt par tās vēsturi un ražošanā 
izmantotajām tehnoloģijām. Šāds pats piedāvājums ir arī sieru, medus, 
kafijas, salami, šokolādes, augļu un ūdens degustētāju organizācijām un 
apvienībām. 

 

Cita tēma, kam ir piesaistīti daudzi piedāvājumi, ir ārtelpu aktivitātes un 
aktivitātes dabā: šīs aktivitātes ir stabila sastāvdaļa arī Pjemontas vides un 
tūrisma aktivitāšu piedāvājumos. Pētījuma rezultāti norāda uz 
piedāvājumiem saistībā ar pieredzi dabā (pārgājieni, uz dabas objektiem 
pavadošie gidi, ekskursijas ar velosipēdiem utt.) un kopumā ar visām 
aktivitātēm, kas ir saistītas ar pieredzi zināmas vērtības vides/dabas objektos. 

 

Turklāt citi līdzīgi piedāvājumi ir atrodami vides/dabas domēnā: vairākas 
zemnieku saimniecības, rūpnīcas un lauku tūrisma objekti piedāvā 
apmeklējumus, ekskursijas un pat naktsmītnes, tādējādi piedāvājot 
apmeklētājiem ikdienas mācīšanās pieredzi. 

 

Neformālās izglītības iespējas, kas ir saistītas ar iepriekš minētajām ikdienas 
mācīšanās aktivitātēm, reizēm prioritāri piedāvā 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vai nelabvēlīgākā situācijā esošiem cilvēkiem 
(bezdarbniekiem, mazkvalificētiem cilvēkiem). 

 
 
 

4. Pieaugušo neformālās izglītības un ikdienas 
mācīšanās vajadzību analīze kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma 
ilgtspējīgai izmantošanai (pamatojoties uz 
formalizētās (padziļinātās) intervijās iegūtiem 
datiem) 

No intervijām izrietošais scenārijs ir ļoti daudzveidīgs. 
 

A aptauja. 
 

Dabas un kultūras (materiālā un nemateriālā) mantojuma kā saimnieciskas 
darbības resursa būtiskuma segmentā rezultāts bija vidējs, atspoguļojot 
līdzsvaru starp „ļoti svarīgs” un „nav svarīgs”, tādējādi norādot, ka šī joma ir 
pienācīgi ņemta vērā. Pamatojoties uz respondentu atbildēm, potenciālais 
kursa ilgums stundās ir ļoti atšķirīgs. Lielākoties tas svārstījās no 4 stundām 
līdz pat 30 stundām. 

 

Tajā pašā laikā tēma „Pārdošana un mārketings” ieguva jūtami augstākus 
rezultātus, tādējādi secināms, ka tas ir nedaudz mazāk svarīgs, salīdzinot ar 
pirmo sadaļu. Potenciālais kursa ilgums stundās galvenokārt svārstījās no 2 
stundām līdz pat 30 stundām. 

 

Turklāt sadaļā „Klientu apkalpošana” rādītājs bija augstāks, respondentiem šo 
tēmu uzskatot par jūtami mazāk svarīgu. Minētais potenciālais 
nepieciešamais kursa ilgums atkal bija ļoti atšķirīgs, galvenokārt no 3 līdz 30 
stundām.
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Savukārt, attiecībā uz tēmu „Vadības prasmes” situācija atspoguļo labu 
līdzsvaru un vispārīgā tendence norāda uz priekšmeta vidēju svarīgumu. 
Respondentu minētais potenciālais nepieciešamais kursa ilgums atkal 
galvenokārt bija no 3 līdz 30 stundām. 

 

B aptauja. 
 

Dabas un kultūras (materiālā un nemateriālā) mantojuma kā saimnieciskās 
darbības resursa svarīgumu respondenti atkal novērtēja kā vidēju starp „ļoti 
svarīgs” un „nav svarīgs”. Respondentu ieteiktais kursa ilgums bija ļoti 
atšķirīgs, galvenokārt svārstoties no 2 līdz 40 stundām. 

 

Arī šajā gadījumā tēmas „Pārdošana un mārketings” rezultāts bija jūtami 
augstāks, taču vidējais rādītājs joprojām bija labā līdzsvarā. Potenciālais kursa 
ilgums stundās galvenokārt svārstījās no 2 stundām līdz pat 40 stundām. 

 

Sadaļā „Klientu apkalpošana” tika konstatēts viszemākais svarīguma līmenis, 
taču, atbildot par potenciālo nepieciešamo kursa ilgumu, respondentu atbilžu 
diapazons bija lielāks: no 0 līdz 50 stundām. 

 

Visbeidzot, attiecībā uz tēmu „Vadības prasmes” kopējā tendence bija līdzīga 
iepriekšējai. Taču respondentu norādītais potenciālais nepieciešamais kursa 
ilgums galvenokārt bija no 0 līdz 60 stundām. 

 

4. Secinājumi 

Vairāki analizētie apmācību kursi ir balstīti uz praksi un praktisko pieredzi: 
daži no tiem ietver ievērojamu prakses stundu skaitu, daži

citi ietver mācīšanos darot; paralēli teorētiskajām nodarbībām gandrīz visi kursi 
ietver arī praktiskas nodarbības, kuru laikā kursants saņem uzdevumu veikt 
noteiktu darbību. Arī iestādes, kas piedāvā kursus, ir dažādas: ir publiskā sektora 
iestādes reģionālā un/vai nacionālā līmenī, kā arī privātas iestādes. Dažas no 
tām ir firmas, kas nav tieši saistītas ar apmācību jomu (piemēram, vīna un 
pārtikas produktu firmas, rūpnīcas un pat muzeji), kas piedāvā dažādus kursus. 

 

Ir vairāki objekti (piem., zemnieku saimniecības, rūpnīcas, lauku tūrisma 
objekti), kas piedāvā ekskursijas un/vai apmeklējumus, ko var pielīdzināt 
ikdienas mācīšanās iniciatīvām. 

 

Visi iesaistītie cilvēki ir savas nozares speciālisti, profesori, pasniedzēji, gidi vai 
vienkārši vietu, kas piedāvā kursus, īpašnieki. Kopumā veiktās analīzes 
rezultāti parāda ievērojamu sadalījumu divās galvenajās kategorijās: vienā 
ietilpst diezgan plašs, specializēts piedāvājums kultūras mantojuma un 
tūrisma jomā, piedāvājot izsmeļošus un visaptverošus apmācību kursus. Šie 
kursi ir vērsti uz visiem mācību priekšmeta galvenajiem aspektiem (bizness un 
mārketings, viesu uzņemšana un klientu apkalpošana, valodas, tehnoloģijas 
utt.). Tie ir labi strukturēti, ar skaidri formulētu programmu, kuras apguves 
ilgums pārsniedz dažus simtus un pat dažus tūkstošus stundu, un tās visas 
ietver vērā ņemamu praktisko mācību (piem., prakses) daļu. 

 

Savukārt, otrā kategorijā ietilpst citi apmācību kursi, kas ir jaunāki, vairāk 
ikdienas mācīšanās un radoša rakstura, un, šķiet, ka tiem ir augsta sociālā 
vērtība (nelabvēlīgā situācijā esošu personu reintegrācija sabiedrībā, sniedzot 
jaunas, noderīgas prasmes), un vienlaicīgi iekļaujot attiecīgās teritorijas 
galvenos domēnus (prioritāri Itālijas tradīcijas saistībā ar ēdieniem, vīnu, 
amatniecību utt.) 

 

Šie kursi ir mazāk strukturēti, īsāki, radošāki un kopumā ir vērsti uz 
piedāvājuma paplašināšanu, ietverot oriģinālākas tēmas; piemēram, tajos 
lielāka uzmanība ir pievērsta jaunu prasmju attīstīšanai, kā piemēram, stāstu 
stāstīšana, praktiskās iemaņas, sensorās prasmes, izklaidēšanas prasmes un 
citas prasmes. 
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 Turklāt šie kursi veido jaunas profesijas (skatīt zīmolu vēstnieka/zīmolu 
stāstnieka profesijas). 

 

Visbeidzot, viens galvenais iedalījums ir konstatējams arī attiecībā uz 
iestādēm, kas piedāvā kursus: vienā kategorijā ietilpst virkne apmācību 
aģentūru un iestāžu, NVO, ražotāju/veicinātāju apvienību, vietējo iedzīvotāju 
apvienību, savukārt, otrā kategorijā ietilpst rūpnīcas, muzeji, lielveikali, 
organiskās zemnieku saimniecības, kas paralēli savai pamata saimnieciskajai 
darbībai ir izstrādājušas savu „apmācību piedāvājumu”. 

 

Apvienojot šīs divas pieejas, veidojas vispusīgs piedāvājums, kura ietvaros 
augstā vērtē ir tradicionālās tēmas, bet kas vienlaicīgi ietver arī inovatīvus 
aspektus. 

 
 
 

5. Ieteikumi jaunas mācību programmas izstrādei 
pieaugušo neformālajai izglītībai kultūras 
mantojuma (materiālā un nemateriālā) un dabas 
mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai 

Programmas ietvaros jāņem vērā tūrisma vispārīgie štati Pjemontas reģionā ( 
Stati Generali del Turismo), ko sekmē Pjemontas reģions. 2018. gadā īstenotā 
iniciatīva, iesaistot vairāk nekā 1 100 vietējos dalībniekus, bija balstīta uz 
metodoloģiju, kurā galvenais uzsvars bija likts uz plašu un pārstāvošu valsts 
un privāto subjektu iesaisti, stimulējot vadītu salīdzināšanu un pieredzes 
apmaiņu starp dažādiem vadošajiem vietējiem tūrisma nozares pārstāvjiem, 
integrējot idejas, pārdomas un ierosinājumus attiecībā uz Pjemontas 
teritoriju. 

Iegūtie rezultāti un dalībnieku pieņemtie lēmumi ir šādi: 
 

1. Pjemontas reģionam būtu jātiecas kļūt par „lēnā” tūrisma galamērķi, 
galveno uzmanību vēršot uz ārtelpu tūrismu un lēno tūrismu; 
2. Ņemot vērā izcilu ēdienu un vīnu plašo piedāvājumu, otrs produkts, kas 
būtu jāveicina, noteikti ir gastronomiskais un vīna tūrisms; 
3. Pjemontas kultūras, vēsturisko un mākslas mantojumu var uzlabot vēl 
vairāk, pastiprinot kultūras tūrisma jomu; 
4. Beidzot parādās arī Pjemontas sportiskā dvēsele, jo šis reģions ir 
galamērķis, kas spēj piedāvāt uz sporta tūrisma produkta veicināšanu 
vērstu pieredzi. 

 

Reģiona atbalsts tālākajos soļos ir vērsts uz: 
• publiskā un privātā sektora pārstāvju apmācību 
• izpratnes vairošanu par viesmīlību, jo īpaši attiecībā uz tūrismu, kas 

paredzēts visu kategoriju tūristiem 
• iedzīvotāju izpratnes vairošanu par savu teritoriju 
• „tikšanos, lai iepazītos vienam ar otru” veicināšanu 

starp nozares pārstāvjiem un ar tiem. 15 
 

Balstoties uz Pjemontas reģiona situācijas analīzes rezultātā iegūto 
informāciju un konkrēto vēstījumu, ko Pjemontas reģions sniedz, īstenojot 
augstāk minēto stratēģiju, tika noteiktas šādas pieaugušo neformālās 
izglītības programmā iekļaujamās tēmas: 

• izpratnes par reģiona kultūras, vēstures un mākslas mantojumu un 
resursiem vairošana 

• koncentrēšanās uz ārtelpu tūrismu, lēno tūrismu un gastronomiju 
(vīna tūrisms) 

• informācija par ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu 
• Institucionālā komunikācija 
• Auditoriju attīstīšanas stratēģija un mārketings 
• Klientu apkalpošana un viesmīlība. 

 
 

15. Avots: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/stati-generali-turismo 

http://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/stati-generali-turismo


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esošo pieaugušo neformālās izglītības 
un ikdienas mācīšanās aktivitāšu 
analīze kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas 
mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai 
vietējās, reģionālās un nacionālās 
attīstības veicināšanai  

Latvija 
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1. Neformālā izglītība kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma 
ilgtspējīgai izmantošanai vietējās, reģionālās un 
nacionālās attīstības veicināšanai 
18 

Latvijā neformālā izglītība kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgai 
izmantošanai vietējās, reģionālās un nacionālās attīstības veicināšanai 
galvenokārt ir saistīta ar dabas, kultūras un vēstures tūrisma attīstību. 

 

Ilgtspējīga dabas, kultūras un vēstures mantojuma izmantošana tūrisma 
produktos (to veicināšana, pārdošana, klientu apkalpošana) prasa plašu 
zināšanu, prasmju un spēju spektru, kā arī pareizo attieksmi. 

 

Zināšanu, prasmju un attieksmes kopums veido nepieciešamās kompetences 
katrā to pielietojuma jomā. 

 

Analizējot piedāvātās neformālās izglītības klāstu, kas veicina dabas, kultūras, 
tūrisma un vēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu vietējās, reģionālās 
un nacionālās attīstībai, var secināt, ka piedāvājums ir plašs. Neformālās 
izglītības piedāvājumu var sadalīt vairākās grupās: 

 

1. Gidu kursi. Viena no lielākajām grupām neformālās izglītības piedāvājuma 
klāstā ir gidu kursi, ko organizē gidu apvienības, augstākās izglītības iestādes, 
privātie neformālās izglītības centri un muzeji sadarbībā ar pašvaldībām, 
pašvaldību tūrisma aģentūrām un tūrisma objektu īpašniekiem vai vadītājiem. 
Gidu kursus var sadalīt šādās kategorijās: 

1. Konkrētu maršrutu/objektu gidu apmācības un sertifikācija 
dažādiem vietēja mēroga maršrutiem, dabas, vēstures un 

kultūras objektiem (muiža, pils, muzejs), dabas takām, utt. 
2. Kursi pilsētu gidiem ar īpašām sertifikācijas prasībām gidiem 

konkrētā pilsētā; 
3. Vispārīgās apmācības kursi grupu vadītājiem un gidiem, vairāk 

fokusējoties uz grupu un ekskursiju vadītāju kompetenču 
attīstīšanu maršrutu izveidē un tūristu grupu vadīšanā, vai 
maršrutu plānu organizēšanā un izpildē, un pavadošo grupu 
organizēšanā. 

 

2. Kursi padziļinātas izpratnes gūšanai par Latvijas kultūras un 
vēsturiskajām vērtībām un tradīcijām, amatniecības un rokdarbu tradīcijām, 
dabas vērtībām un šo vērtību izmantošanu tūrisma produkta izveidei. Šādus 
kursus mūžizglītības programmu ietvaros piedāvā vairākas Latvijas augstākās 
izglītības iestādes. Īpaši atzīmējamas ir Vidzemes Augstskola, Liepājas 
Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ventspils Augstskola, 
Daugavpils Universitāte. Šajā neformālās izglītības piedāvājuma klāsta 
kategorijā ietilpst arī vairākas muzeju izveidotas neformālās izglītības 
programmas, kas veltītas izpratnes vairošanai par tautas kultūras mākslas un 
mantojuma vērtībām, kā arī atsevišķu metožu apguvei. Šādu kursu tēmas var 
būt dažādas: 

1. Tradicionālā latviešu kultūra 
2. Latvijas kultūras un tūrisma vēsture 
3. Baltijas jūras reģiona dabas tūrisma ģeogrāfija 
4. Ekotūrisma pamati 
5. Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms 
6. Ilgtspējīga tūrisma attīstības iespējas īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās 
7. Atpūtas pasākumu organizēšana un vadība 
8. Topogrāfija un pārvietošanās dabā 
9. Dekoratīvā dārza projekta izstrādes praktiskās iemaņas 
10. Mākslas izpausmju daudzveidība 
11. Ārstniecības augu eliksīru izgatavošana 

 

18 Šīs sadaļas ietvaros veiktās analīzes un secinājumu pamatā ir 1. pielikuma 1. tabulā sniegtā informācija. 
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12. Tamborētu un adītu tekstilizstrādājumu tradicionālie un 
netradicionālie risinājumi apģērbā un interjerā 

13. 30 000 gadi 80 stundās. Mākslas vēstures cikls 
14. Sieviešu tautas tērpa tunikas krekla (ar uzšūtajiem uzplečiem) 

šūšana 
15. Vēstures mantojuma lauku tūrisma produkta izstrāde. 

 

3. Tūrisma uzņēmējdarbības kursi Šie kursi attīsta kompetences, kas ir 
nepieciešamas tūrisma uzņēmējdarbības izveidei un vadībai, kā arī dabas, 
kultūras un vēsturisko vērtību izmantošanai uzņēmējdarbībā. Šādus kursus 
piedāvā dažādi apmācību centri un augstākās izglītības iestādes 
uzņēmējdarbības jomā, kā arī profesionālās apvienības. Starp šādām izglītības 
iestādēm var minēt Biznesa augstskolu „Turība”, Vidzemes Augstskolu, 
Latvijas lauku tūrisma asociāciju „Lauku ceļotājs”, Latvijas Viesnīcu un 
restorānu asociāciju, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un Valsts 
Lauku tīklu, kā arī vairākus privātus apmācību centrus. Bieži vien šos kursus 
finansē Eiropas fondi. Viens no specifiskas neformālās izglītības piemēriem ir 
mednieka kompetenču apgūšana, ko piedāvā Ogres tehnikums. Kursu tēmas: 

1. Tūrisma biznesa organizēšana 
2. Tūrisma pakalpojumu organizēšana un vadība 
3. Tūristu vadītāja kursi 
4. Kā uzsākt biznesu 

12. Apmācību programmas aktīvā tūrisma uzņēmējiem 
13. Mednieks 

 

4. Īpaša neformālās izglītības pakalpojumu grupa ir pašmācības kursi ar 
diskusiju platformu un iespējām sadarboties ar individuāliem 
konsultantiem, ko piedāvā Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku 
ceļotājs”. Asociācijas piedāvāto kursu klāsts ir plašs un ir cieši saistīts ar 
dabas, kultūras un vēstures mantojuma izmantošanu tūrisma produktu 
izveidē un tūrisma pakalpojumu sniegšanā. Piedāvāto kursu klāsts ir plašs: 

1. Vēstures mantojuma lauku tūrisma produkta izstrāde 
2. Vēstures mantojuma lauku tūrisma produkta kritēriji 
3. Vēstures mantojuma lauku tūrisma produkta mārketings 
4. Ceļvedis tūrisma uzņēmējiem „Vēsturiskās zemes mūsdienīgais 

dārzs” 
5. Pakalpojumu plānošana maziem uzņēmumiem un 

mikrouzņēmumiem lauku reģionos 
6. Norādījumi esošajām zemnieku saimniecībām par sagatavošanos 

tūristu uzņemšanai un tās uzsākšanai 
 

7. Lauku tūrisma drošība 
8. Ikgadējo pasākumu un svētku organizēšana 
9. Latviešu virtuve 

 

5. Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģiju inovācija un 10. Latvijas arhitektūra, interjers un ainava  

 apmācības darbinieku 
produktivitātes celšanai 

  11. Ieteikumi mazu uzņēmumu reģistrācijai un 

6. Atbalsts lauku jaunatnei uzņēmējdarbības veicināšanai 
7. Dabas parku vadība un politika 
8. Ceļojumu apmācība R4F (Ready for the future) „Tūroperatoru un 

ceļojumu aģentu korporatīvā sociālā atbildība” 
9. Apmācību programmas aktīvā tūrisma uzņēmējiem 
10. Mentoru profesionālā apmācība 
11. Drošība lauku tūrisma objektā 

integrācija tiešsaistes uzņēmumu reģistros 
12. Kā atvērt apmeklētājiem lauku labumu saimniecību 
13. Kas ir lauku labumu saimniecība 
14. Kultūras mantojuma mārketinga stratēģija attiecībā uz lauku 

tūrismu 
15. Tūrisma aktivitātes dabā 
16. Drošība lauku tūrisma objektā 
17. Bioloģiskā daudzveidība lauku saimniecībā 
18. Dabas resursu rūpīga izmantošana 
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19. Videi draudzīgi būvniecības un apdares materiāli 
20. Kā izveidot savu mājaslapu 
21. Kulinārais mantojums lauku tūrismā 

 

Šajā grupā piedāvāto neformālās izglītības kursu organizēšana ir atšķirīga – ir 
pieejami individuālu speciālistu un konsultantu pakalpojumi, kā arī apmācības 
grupām un e-mācības. Bieži vien tiek izmantotas kombinētas mācību metodes 
– individuālas mācības, tālmācība, e-mācības un pārbaudes darbi, ko 
papildina arī praktiskie eksāmeni konkrētos objektos. 

 

Kursa pasniedzēju kvalifikācijas līmenis atšķiras, bet pārsvarā tie ir akadēmiķi 
un speciālisti savā jomā ar bagātīgu praksi un pieredzi, kā arī kvalificēti 
izaugsmes (biznesa) treneri. 

 

Neformālās izglītības kursos par dabas, kultūras un dabas mantojuma 
izmantošanu uzņēmējdarbībā vismazāk apskatītās tēmas ir: 

− Klientu apkalpošanas specifika 
− Dabas, kultūras un vēstures tūrisma produktu pārdošana 
− Tūrisma animatora kompetences tūrisma produktu un 

programmu izstrādē un vadībā, ilgtspējīgi izmantojot dabas, 
kultūras un vēstures mantojuma resursus 

− Radošums un inovācijas tūrisma produktu izstrādē, izmantojot 
dabas, kultūras un vēstures mantojuma resursus 

− Sadarbība tūrisma produktu (klasteru) izveidē un tūrisma 
produktu dažādošana, izmantojot iespējas, ko piedāvā dabas, 
kultūras un vēstures mantojums. 

− Padziļinātas izpratnes gūšana par vietējo dabas, kultūras un 
vēstures vērtību saikni ar Eiropas un pasaules kultūras 
mantojuma klāstu. 

2. Ikdienas mācīšanās labās prakses kartēšana 
dažādu pievilcīgas dzīves vides iniciatīvu ietvaros, 
gan neformālās izglītības, gan ikdienas mācīšanās 
prasības šo iniciatīvu īstenošanai19 

2.1 Ikdienas mācīšanās labās prakses raksturojums dažādu pievilcīgas 
dzīves vides iniciatīvu ietvaros 

 

Latvijā ir pieejams plašs labās prakses piemēru klāsts ikdienas mācīšanās 
jomā, ko var izmantot attiecībā uz dabas, kultūras un vēstures vērtību 
pielietošanu vietējā, reģionālā un nacionālā attīstībā. Šādus pasākumus bieži 
vien organizē entuziastu grupas, amatnieku apvienības, amatnieki-ražotāji, 
tūrisma informācijas centri, muzeju apvienības, baznīcas, mūziķu un 
mākslinieku grupas, apvienības, etnogrāfisko un folkloras grupu biedrības un 
nodibinājumi, kā arī citas personas. 

 

Labās prakses piemērus Latvijā var iedalīt vairākās grupās: 
 

1. Pasākumi, kas paredzēti amatniekiem un sava amata profesionāļiem, 
kas iepazīstina un ļauj apgūt dažādus senus amatus un prasmes. 
Populārākie no šiem pasākumiem ir Latvijas mēroga pasākums Satiec 
savu meistaru, kas norisinās 155 dažādās Latvijas vietās. 

 

2. Tematiskie ciemati ir interesanta iespēja iepazīt dabas, kultūras un 
vēstures vērtības, apmeklējot ciematus Latgales novadā, kur amatnieki, 
mūziķi, dabas taku entuziasti un tradīciju speciālisti stāsta par 
ikgadējiem svētkiem, tēju vākšanu, pirts tradīciju, mūziku, lauku 
darbiem, kā arī lauku amatnieku, podnieku un citu profesiju pārstāvju 
prasmēm un tradīcijām. 

 

19 Šīs sadaļas ietvaros veiktās analīzes un secinājumu pamatā ir 2. pielikuma 2. tabulā sniegtā informācija. 
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3. Kara vēstures un kauju rekonstrukcijas pasākumi – šie pasākumi ietver 

viduslaiku vēstures notikumu rekonstrukciju, sākot no vikingiem un līdz 
pat 2. pasaules kara kaujām, attēlojot senos kaujas mākslas veidus un 
bruņoto spēku attīstību cauri gadsimtiem. 

 

4. Kulinārā mantojuma darbnīcas un nodarbības Latvijas novados, kas 
ietver seno vietējo ēdienu un dzērienu pagatavošanas prasmju 
apgūšanu. Šie pasākumi ir ieguvuši milzīgu popularitāti vairākos 
novados. Suitu novadā (Alsungas novads), kas ir iekļauts UNESCO 
Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, suitu tradicionālā pīrāga – 
sklandrauša – cepšana, ābolu klimpu gatavošana un skābputras 
degustācija ir kļuvusi tik populāra, ka uz turieni dodas pat 40-50 cilvēku 
lielas grupas, lai izbaudītu šīs aktivitātes, vienlaicīgi klausoties suitu 
sievu tradicionālajā burdona dziedājumā. 

 

5. Tradīciju skolas – pasākumi, kas piedāvā apgūt katram novadam 
raksturīgo ikgadējo svētku un citu tradīciju praktiskās izpausmes. Šos 
pasākumus organizē kā nometnes vecākiem un bērniem, bērnu 
nometnes, savdabīgas darbnīcas, kuru laikā dalībnieki praksē apgūst 
tautas dejas, rotaļas, dziesmas un citas tradīcijas. Viens no 
svarīgākajiem šādiem pasākumiem ir, piemēram, suitu kāzu 
ceremonija, ar ko piedāvā iepazīties Alsungas, Gudenieku un Jūrkalnes 
suitu etnogrāfiskās kopienas. Šo tradīciju skolu organizētāji parasti ir 
muzeju speciālisti, folkloras muzikanti un dziedātāji, skolotāji un 
tradīciju saglabāšanas grupas. 

 

6. Festivāli ir ļoti ierasti ikdienas mācīšanās pasākumi, kas aptver plašu 
dabas, kultūras un vēstures mantojuma spektru. Šajā grupā 

ietilpst: 
− Mūzikas festivāli saistībā ar folkloras mūzikas tradīcijām, 

piemēram, Burdona festivāls; Dullā Daukas festivāls Popē, kas ir 
veltīts populārās mūzikas veidošanas tradīciju un dziesmu autoru 
iepazīšanai; Bardi festivāli, šamaņu deju un mūzikas festivāli, 

naive stila mūzikas festivāli, etno mūzikas festivāli, alternatīvās 
mūzikas festivāli un citi pasākumi mūzikas baudītājiem, kas ir 
populāri visā sabiedrībā vai kādā tās daļā un lielākoties notiek 
ārpus telpām. 

− Kinofestivāli, kas ir saistīti ar filmu mantojuma retrospekcijām un 
āra priekšnesumiem, kam nereti ir raksturīga ļoti netradicionāla 
pieeja, piemēram, „Kino Pedālis” Valmieras novadā, kas apvieno 
kino un riteņbraukšanu. 

− Mākslas festivāli, kas ietver uzstāšanās mākslu, keramiku, 
dažādu radošo darbnīcu izveidi un reizēm ilgst līdz pat vienam 
mēnesim, kā piemēram, Cēsu Mākslas festivāls, kas ļauj ikvienam 
festivāla dalībniekam un viesim radoši izteikt sevi. 

− Pirts festivāli ietver tradicionālās latviešu pirts rituālu baudīšanu, 
piemēram, pirts slotu izgatavošanu un citu pirts prasmju un 
pēršanās tradīciju apgūšanu. 

− Teātra festivāli – tautas teātra, amatieru teātra un profesionālā 
teātra festivāli, kas ļauj iepazīt dažādas teātra tradīcijas. 

− Verbālās kultūras festivāli – stāstnieku festivāli, kas māca 
saglabāt stāstnieku prasmes, stāstot stāstus, jokus, anekdotes un 
citu veidu verbālās kultūras izpausmes, tostarp mūsdienīgās. 

 

7. Muzeju naktis – tradicionāls ikgadējas ikdienas izglītības pasākums, kas 
notiek visā Latvijas teritorijā, interaktīvi, radoši un inovatīvi iepazīstinot 
ar dabas, kultūras un vēstures vērtībām, ko piedāvā muzeju 
ekspozīcijas un krājumi. 

 

8. Baznīcu naktis – tradicionāls, starpkonfesionāls baznīcu pasākums, 
kura laikā dalībnieki dažādos interesantos veidos var iepazīt dažādu 
konfesiju sakrālo arhitektūru un reliģiskās tradīcijas. 
 



 

 

 
9. Svētceļojumi – populārākais svētceļojums Latvijā ir svētceļojums uz 

Aglonas baziliku, kas notiek 15. augustā, svinot vienus no katoļu 
baznīcas nozīmīgākajiem reliģiskajiem svētkiem, kas ir veltīti Jaunavai 
Marijai. Garākais svētceļojuma maršruts no Liepājas uz Aglonu ilgst 
vairāk nekā 2 nedēļas un tā dalībniekiem kalpo kā garīgs piedzīvojums. 

 

10. Lauku tūrisma saimniecības kļūst par arvien populārāku ikdienas 
mācīšanās veidu, kur apmeklētāji var iepazīt saimniecību specifiku, 
apskatīt mājlopus, mājputnus, vērot un piedalīties barošanas un citos 
procesos, iepazīt dārza augus, dārzeņus, augļus, puķes utt. Latvijā ir jau 
43 šādas saimniecības, kur varat uzzināt par lauksaimniecību un dzīvi 
laukos. Bieži vien šīs saimniecības organizē radošās darbnīcas, 
izmantojot savāktos augus un citus izejmateriālus, lai gatavotu dažādus 
dzērienus, ēdienus vai dekorācijas; tāpat reģiona lauksaimnieci piedāvā 
netradicionālu vai, tieši otrādi, ļoti tradicionālu ēdienu degustāciju. 

 

11. Degustācijas – vīnu degustācija, bezalkoholisku augu un ogu dzērienu 
un kokteiļu degustācija, piena produktu, karameles, maizes, kulinārijas, 
konditorejas un citu mājražotāju izstrādājumu un nišas produktu 
degustācija lauku reģionos vai mazpilsētās, mazākos vai lielākos 
uzņēmumos, vienlaicīgi uzzinot vairāk par ražošanas procesu. Bieži vien 
apmeklētājiem piedāvā piedalīties šo izstrādājumu gatavošanā. 

 

12. Stādu dienas – interaktīvi pasākumi pavasarī un rudenī, kuru ietvaros 
apmeklētāji tiek iepazīstināti ar pagalma un lielu platību dārzaugiem un 
to stādiem; dekoratīvie augi, meža augi u.c., kas paplašina zināšanas 
par stādīšanu, augu kopšanu, dārzkopības un mežsaimniecības 
tradīcijām. 

 

13. Putnu dienas – pavasarī un rudenī organizēti interaktīvi pasākumi visā 
Latvijas teritorijā, kuru laikā dalībnieki mācās atpazīt, pētīt, 
apgredzenot putnus, kā arī uzstādīt 

un uzturēt putnu būrus. 
 

14. Meža dienas un Lielā pavasara talka – pasākumi, kuru laikā dalībnieki 
apgūst meža stādīšanas un kopšanas principus, kā arī piedalās vides 
uzkopšanā, iztīrot mežus un pļavas no antropogēniskā piesārņojuma. 

 

Visbiežāk sastopamā ikdienas mācīšanās forma Latvijā ir tematiskie festivāli, 
taču līdzās tiem ļoti populāras ir arī tradīciju apguves aktivitātes, 
amatniecības prasmju apguve, lauku saimniecību apmeklēšana un 
degustācijas pasākumi. 

 

Lai gan tas nav iekļauts Tabulā, ļoti populārs ikdienas mācīšanās un vienlaicīgi 
arī neformālās izglītības veids ir nometnes, iesaistot vecākus, bērnus un 
vecvecākus (3 x 3 nometne), vai sieviešu nometnes (žurnāla Ieva nometne), 
kā arī bērnu nometnes, kuru skaits vasaras laikā var pārsniegt 1 000 nometņu. 
Vienā vai citā veidā dabas un kultūras mantojums ir viens no būtiskākajiem 
visu nometņu satura elementiem. 

 

Ikdienas mācīšanos var papildināt ar netradicionālās uzņēmējdarbības un 
personālvadības apmācībām, ko organizē virkne biznesa un personīgās 
izaugsmes apmācību uzņēmumu, jo īpaši uzņēmumi, kas izstrādā komandas 
vadības apmācības. Piemēram, uzņēmums JARDI izstrādā komandu 
ekspedīcijas kā komandu apmācības aktivitāti, pamatojoties uz kultūras un 
dabas mantojumu suitu kultūrtelpā, kas ir iekļauts UNESCO Nemateriālās 
kultūras sarakstā, kā arī etnogrāfiski bagātajā Dienvidkurzemē un gar Līvu 
krastu 21 

 

2.2. Neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās vajadzības dzīves 
vides iniciatīvu īstenošanai, izmantojot kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma resursus vietējai, 
reģionālai un nacionālai attīstībai 

 

https://nometnes.gov.lv/camps/list) 
http://www.jardi.lv/?lapa=raksts&id=24 
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Balstoties uz neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās labās prakses 
piemēriem vides iniciatīvu īstenošanā, izmantojot kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma resursus vietējai, reģionālai 
un nacionālai attīstībai, kas ir atspoguļoti 2. pielikuma 2. tabulā, tika veikts 
cilvēku, kuri īsteno šīs iniciatīvas, neformālās izglītības vajadzību novērtējums. 
Novērtējuma rezultātā tika noskaidrotas galvenās kompetences, kuru trūkst 
pieaugušajiem, kuri īsteno vietēja mēroga iniciatīvas. 

 

Kompetenču analīzē izmantotā metode ir izklāstīta 3. pielikuma 3. tabulā. 
Starp pieprasītākajām kompetencēm var minēt šādas: animatoru, pedagogu, 
vadītāju, pārtikas produktu pārstrādes speciālistu, pasākumu organizētāju, 
gidu, etnogrāfu-vēsturnieku, aktieru, komunikācijas speciālistu kompetences. 
Jāatzīmē, ka šajā gadījumā kompetences ir saprotamas kā kompetenču 
kopums, ko turpmāk var attīstīt. Piemēram, pedagoģisko kompetenču 
kopums ietver tādas kompetenču grupas kā: intelektuālā kompetence, t.i., 
izpratne, argumentēšana, loģiskā domāšana, analītiskās prasmes, problēmu 
risināšanas prasmes, radošums; pētniecības kompetence - prasmīga situācijas 
izpēte, inovāciju prognozēšana un ieviešana praksē (inovācijas); pedagoģiskā 
kompetence - mācīšanas metodoloģiskā un informatīvā kompetence 
(pedagoģiskā izglītība), zināšanas un sagatavošanās pedagoģiskajam un 
audzināšanas darbam; organizatoriskā kompetence - vadītāja, līdera 
kompetence. 22 

 

4. tabula. Pieprasītākās kompetences mācību vides iniciatīvu īstenošanai 
Latvijā 23 

 
 
 
 
 
 
 

 
22 Kompetenču vārdnīca.Valsts pārvaldes amatu kompetenču apraksti.2011. Rīga. 
23 Analīze ir balstīta uz 3. pielikuma 3. tabulā atspoguļoto informāciju 
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Kompetence 

Cik reizes 
kompetence ir 
minēta 

Animatora kompetences 7 

Pedagoga kompetences 5 

Vadītāja kompetences 4 

Pārtikas tehnologa kompetences (tostarp bārmeņa un kulinārās 
kompetences) 

4 

Organizētāja (tostarp festivālu organizētājs, velotūru organizētājs) 
kompetences 

3 

Gida kompetences (tostarp sakrālā tūrisma, svētceļojumu gida 
kompetences) 

3 

Etnogrāfa un vēsturnieka kompetences 3 

Konkrētas jomas eksperta/speciālista kompetences 3 

Aktiera kompetences 2 

Komunikācijas kompetences 2 

Militārās kompetences 1 

Ornitologa kompetences 1 

Amatnieka kompetences 1 

Arheologa kompetences 1 

Teologa kompetences 1 

Mārketinga speciālista kompetences 1 

Lauksaimniecības speciālista kompetences 1 

Klientu apkalpošanas un pārdošanas kompetences 1 

Dziedātāja un mūziķa kompetences 1 

 



 

 

 
Neskatoties uz 3. un 4. tabulā zināmā mērā vispārināti noteiktajām 
kompetencēm, tās sniedz pamatinformāciju par nepieciešamību uzlabot 
zināšanas, prasmes un attieksmi neformālajā izglītībā saistībā ar dabas un 
kultūras mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu reģionālajā attīstībā. 

 

Papildu informācija par kultūras tūrisma jomā nepieciešamajām 
kompetencēm ir sniegta Liepājas Universitātes un Klaipēdas Valsts Lietišķo 
zinātņu universitātes pētījumā „Profesionālu darbību veikšanai nepieciešamās 
kompetences kultūras tūrisma speciālistiem Kurzemes reģionā”24. Šajā 
pētījumā nepieciešamās kompetences ir definētas detalizētāk: funkcionālās 
kompetences, vadības kompetences, sociālās kompetences un kognitīvās 
kompetences. Pētījuma dati norāda uz kompetences deficīta jomām katrā no 
kompetenču grupām. 

 

2.3 Izglītības resursu raksturojums neformālajā izglītībā un ikdienas 
mācīšanās ietvaros par kultūras mantojumu (materiālo un 
nemateriālo) un dabas mantojumu pieaugušajiem, pieaugušo 
pedagogiem un speciālistiem 

 

Iepriekš ir minēta virkne pamata institūciju, kas Latvijā piedāvā neformālās 
izglītības programmas mūsu interešu jomā, tostarp reģionālās augstākās 
izglītības iestādes, lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”, Latvijas Viesnīcu 
un restorānu asociācija, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un 
Valsts Lauku tīkls, kā arī vairāki privāti apmācību centri, muzeji, koledžas un 
citas iestādes. Šo programmu īstenošana ir balstīta uz rūpīgi izstrādātiem 
mācību materiāliem – pamācībām, prezentācijām, izdales materiāliem u.c.25 

 

Sākotnējās profesionālās izglītības, vidējās profesionālās izglītības, 
profesionālās tālākizglītības, uz profesionālo attīstību orientētu apmācību 
satura izstrādi saskaņā ar valstī noteiktajiem standartiem īsteno izglītības 
iestādes, saskaņojot tās ar iestādes dibinātāju. 

 Satura izstrādes procesā konsultācijas sniedz Valsts izglītības satura centrs. 
Programmas licencēšanu veic Izglītības kvalitātes valsts dienests. 26 

 

Lai piedāvātu iespējas mūžizglītības kompetenču uzlabošanai, PIA iestādes var 
izstrādāt mūžizglītības kompetenču apgūšanas programmas ar moduļiem 
pieaugušo izglītībai. 27 

 

Moduļu saturs ir pielāgots nozares vajadzībām, galvenajām mūžizglītības 
kompetencēm un pieaugušo izglītības vajadzībām. Dažos moduļos ir 
apvienotas vairākas kompetences - tie ir integrētie moduļi. 

 

2.4 Informācija par iestādēm, kas veic neformālās izglītības un 
ikdienas mācīšanās ietvaros iegūto kompetenču apstiprināšanu 
(šādu iestāžu pieejamība izglītojamiem; procesa normatīvais 
regulējums) 

 

Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 6. panta 9. daļu Izglītības un 
zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Izglītības 
kvalitātes valsts dienestu un Akadēmiskās informācijas centru ir izveidojusi 
apliecību par moduļa apguvi. 

 

Tūrisma nozarē lielākie pieejamie mūžizglītības sniedzēji ir Tūrisma asociācija 
- Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”, Viesnīcu un restorānu asociācija, 
Latvijas Piļu un muižu asociācija, Latvijas Profesionālo gidu asociācija un citas 
tūrisma NVO. 

 

Vadošās iestādes, kas īsteno profesionālās augstākās izglītības programmu 
tūrisma nozarē ir Vidzemes Augstskola un Biznesa augstskola „Turība”, kā arī 
Liepājas Universitāte. 

 

24 4. pielikums PPP „Kultūras tūrisma profesionāļiem Kurzemes reģionā nepieciešamās kompetences 
profesionālo darbību veikšanai”. 02.02.2018. Liepājas Universitātes un Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu 
universitātes veiktā pētījuma rezultāti. Projektu atbalsta Nordplus. 

25 Skatīt 1. pielikuma 1. tabulu. 
26 https://visc.gov.lv/profizglitiba/programmas.shtml 
27 https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_modul_progr_izstr_2013.pdf 
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Galvenais pakalpojumu sniedzējs vidējās profesionālās izglītības līmenī ir 
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums. 

 

3. Pieaugušo neformālās izglītības un ikdienas 
mācīšanās vajadzību analīze kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma 
ilgtspējīgai izmantošanai (pamatojoties uz 
formalizētās (padziļinātās) intervijās iegūtiem 
datiem). 

Situācijas analīzes ietvaros tika veiktas individuālas un fokusa grupas 
intervijas, kurās piedalījās vairāk nekā 30 respondenti, tostarp valsts un 
pašvaldību darbinieki, tūrisma informācijas centru, nevalstisko organizāciju 
vadītāji, vietējo muzeju un iniciatīvu pārstāvji, pieaugušie. Vairāk nekā 90% 
respondentu bija iegūta augstākā izglītība vai maģistra grāds. Respondenti 
lielākoties bija sievietes 26-45 gadu vecumā. Aptuveni puse no 
respondentiem strādā nozarē līdz 5 gadiem, pārējie – 6 līdz 10 gadus. 

 

Fokusa grupas respondentu ieteikumi attiecībā uz programmu vēlamo ilgumu 
bija diezgan atšķirīgi, tāpēc iegūto informāciju nevarētu izmantot par pamatu 
projekta ietvaros paredzētās neformālās izglītības programmas ilguma 
noteikšanai. 

 

Aptaujas ietvaros fokusa grupas dalībnieku izteiktie viedokļi par apmācību 
vajadzību svarīgumu ir atspoguļoti 5. pielikumā. 
 

 

Tabulā ir redzams, ka visinteresējošākās tēmas kultūras un dabas mantojuma 
kā resursa ilgtspējīgai izmantošanai vietējai un reģionālai attīstībai ir: 

1. izpratnes vairošana par reģionālajiem dabas resursiem un mantojumu 
(ģeogrāfiskie, ģeoloģiskie, ģeomorfoloģiskie, hidroloģiskie, , 
zooloģiskie, botāniskie u.c.): 
− Būt informētam par vietējiem dabas resursiem 
− Ja dabas resurss ir produkts, tas ir ļoti labi jāpārzina. 
− Labās prakses pieredzes apmaiņa par rūpīgu attieksmi pret dabu 

 

2. informācija par ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu: 
− zināšanas un prasmes vietas identitātes un izveides jomā, 
− dabas un kultūras mantojuma saglabāšana, 
− kā integrēt dabas un kultūras mantojumu, veidot komunikāciju 

ar tūrisma ekoloģiskajā un bioloģiskajā ilgtspējā ieinteresētajām 
institūcijām, 

− ilgtspējīgas izmantošanas rīki, to salīdzinājums, 
− mācīšanās caur piemēriem, 
− lauksaimnieku izglītošana par ķīmisko vielu izmantošanu 

aizsargājamās dabas teritorijās, 
 

3. mārketings (plānošanas, attīstīšanas, cenu noteikšanas un izvietošanas 
principi, utt.) 

 

4. klientu apkalpošana 

5. stratēģiskā plānošana. 
 

Šī informācija ir būtiska neformālās izglītības salīdzināšanai projekta norises 
valstīs ar mērķi definēt jaunās atbilstošās programmas saturu. 
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4. Secinājumi par esošo apmācību (pieaugušo 
neformālā izglītība un ikdienas mācīšanās) 
piedāvājuma kultūras mantojuma (materiālā un 
nemateriālā) un dabas mantojuma ilgtspējīgai 
izmantošanai salīdzinošo analīzi 

Latvijā ir pieejams plašs tūrisma nozares profesionāļiem un ikvienai šajos 
jautājumos ieinteresētajai personai paredzētu neformālās izglītības 
piedāvājumu klāsts saistībā ar dabas un kultūras mantojuma apgūšanu. 
Programmu tematiskais klāsts ir diezgan plašs. Apmācību programmu ilgums 
atšķiras atkarībā no programmas satura un auditorijas. Programmu 
īstenošanā tiek izmantoti mūsdienīgi mācību materiāli (pamācības, PPT 
prezentācijas, audio un video materiāli, u.c.). Lielāko daļu šo programmu 
īsteno tiešā kontaktā ar auditoriju, taču daudzas programmas ir pieejamas arī 
tiešsaistē. Intervētie nozares profesionāļi norāda, ka programmu ietvaros tiek 
nodrošināta augstas kvalitātes neformālā izglītība, jo pasniedzēji ir akadēmiķi, 
nozares speciālisti, kā arī NVO un to apvienību pārstāvji. 

 

Programmas ir izstrādātas tā, lai paplašinātu zināšanas, attīstītu prasmes un 
attieksmi pret tūrisma un viesmīlības nozarēs strādājošajiem vai uz dabas un 
kultūras mantojumu balstītu pakalpojumu sniedzējiem. Daļa programmu 
ietver praksi, patstāvīgu darbu, pētniecību un projektu izstrādāšanu. 

 

Diemžēl ne vienmēr tiek izmantots pietiekami plašs pieaugušo izglītošanas 
metožu klāsts, tostarp grupu darbs. Liels skaits augstskolu rektoru, kuru 
kompetenci nav pamata apšaubīt, lielākoties lasa lekcijas vai uzstājas ar 
prezentācijām. Intervētais respondents atzīmē, ka diemžēl mācību darbā 
mazāk tiek izmantoti gadījumu pētījumi. Mācību process un saturs ne 
vienmēr ir pietiekami pielāgots konkrētās mērķauditorijas vajadzībām, kā arī 
tas ne vienmēr sekmē plašu pieredzes apmaiņas procesu starp mācību 
dalībniekiem. 

Iedzīvotājiem tiek piedāvāts plašs ikdienas mācīšanās iespēju klāsts par dabas 
resursiem, kā arī kultūras (materiālo un nemateriālo) mantojumu. 

 

Gan neformālās izglītības programmas, gan ikdienas mācīšanās aktivitātes ir 
pieejamas visos reģionos. Ikdienas mācīšanās aktivitāšu popularitāte un to 
dalībnieku skaits pieaug. Ir nepārprotami redzams, ka palielinās cilvēku 
interese par dabas un kultūras mantojumu. Tas atspoguļojas ne tikai dalībā 
dažādās aktivitātēs, bet arī saimnieciskajā aktivitātē - organizējot šīs 
aktivitātes, veidojot pakalpojumu klasterus un integrējot dabas un kultūras 
(materiālos un nemateriālos) resursus. 

5. Ieteikumi jaunas pieaugušo neformālās 
izglītības mācību programmas izveidei kultūras 
mantojuma (materiālā un nemateriālā) un dabas 
mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai 

Pamatojoties uz Latvijas situācijas analīzes laikā iegūto informāciju, tika 
noskaidrotas tēmas, kas būtu jāiekļauj pieaugušo neformālās izglītības 
modulārajā programmā. 

 

Būtiskākās tēmas ir šādas: 
1. Lokālās vietas identitāte un vietu veidošana (transversālā tēma) 
2. Vietējā mantojuma tūrisma pakalpojumu izveide un vadīšana 
3. Kultūras un dabas tūrisma uzņēmuma mārketings 

 

Lai īstenotu projekta ietvaros plānotās neformālās izglītības programmas 
integrēto plānošanu, tika veikta mācību programmas nepieciešamo 
apakštēmu un esošajās tēmās nepieciešamo kompetenču analīze. Iepriekš 
minētā 
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informācija ir atspoguļota 6. pielikumā. 

 

Starp visām kompetencēm kā svarīgākās tika minētas: 
− Izpratne par kultūras un dabas mantojuma vērtībām 
− Pakalpojumu sniedzēja stratēģiskā vīzija un misija 
− Attīstības orientācija 
− Izmaiņu vadība 
− Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību 
− Orientācija uz sasniegumiem 
− Attiecību veidošana un uzturēšana 
− Komandas veidošana un vadība 
− Orientēšanās uz klientiem 
− Viesmīlība 
− Radošā domāšana un inovācijas 
− Plānošana un organizēšana 
− Interpretācija un animācija. 

 

Visa šī informācija tika sniegta projekta partneru diskusiju laikā par modulārās 
mācību programmas struktūru saskaņā ar IO1. partneru tikšanās laikā 
Francijā, 2019. gada 21. – 22. maijā. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esošo pieaugušo neformālās izglītības 
un ikdienas mācīšanās aktivitāšu 
analīze kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas 
mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai 
vietējās, reģionālās un nacionālās 
attīstības veicināšanai 

Portugāle 
 
 
 
 
 
 

SPECHALE IO 1  | 



SPECHALE IO 1  | 42  

1. Neformālā izglītība kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma 
ilgtspejīgai izmantošanai vietējās, reģionālās un 
nacionālās attīstības veicināšanai. 
 

Portugāle ir maza, bet bagāta valsts tās dažādajos reģionos, pilsētās, ciematos 
un lauku apgabalos atrodamā kultūras un dabas mantojuma kvalitātes un 
dažādības ziņā. Šis fakts ir atzīts, piemēram, ar dažādu objektu iekļaušanu 
UNESCO vēstures, ainavu vai nemateriālā mantojuma sarakstos, kā arī ar 
pieaugošo tūristu plūsmu, ko piesaista maigais klimats un augsti novērtētās 
gastronomijas tradīcijas. Jau trešo gadu pēc kārtas Portugāle balsojumā ir 
kļuvusi par pasaules vadošo tūrisma galamērķi World Travel Awards 2019. 
gada izlaidumā. 

 

Tūrisma loma Portugāles ekonomikā ir ļoti būtiska un tā turpina augt. 2016. 
gadā nodarbinātības rādītājs tūrisma nozarē bija 9,4% no visiem valstī 
strādājošajiem, un ieņēmumi no tūrisma 2017. gadā sasniedza 13,6% no 
Portugāles IKP. Saskaņā ar informāciju, kas pieejama uz 2019. gada sākumu 
nakšņošanas reižu un viesu skaits, globālie ieņēmumi un ieņēmumi no 
tūrisma turpina pieaugt. Šī gada janvārī un februārī tūrisma pakalpojumi 
veidoja 12,2% no kopējā eksporta un 40,6% no pakalpojumu eksporta. 

Tālākizglītība un pieaugušo izglītība kopumā tūrisma jomā šķiet ļoti atbilstoša 
valsts attīstības stratēģijai. Šīs apņemšanās rezultāts ir starptautiskas 
godalgas ieguvušais Tourism Training Talent (TTT) 30 projekts, kas ietver 
visaptverošu apmācību programmu, ko nodrošina 12 Turismo de Portugal 
tīkla tūrisma skolas. Projekts būtībā ir vērsts uz cilvēka talantiem, vispārīgo 
prasmju attīstīšanu, inovācijām un tūrisma nozares profesionāļu 
internacionalizāciju kā nozares veiksmīgas attīstības pamatu Portugālē. 
Projekts ietver uz pieaugušajiem vērstas iniciatīvas:

 Tūrisma radošā darbnīca, Atvērtās virtuves laboratorijas, Vispārīgo prasmju un 
senioru tūrisma akadēmija. 

 

Pie šāda scenārija nav pārsteidzoši, ka pētniecības darba īstenošana sniegtu 
informāciju par augsti diversificētām neformālās izglītības iniciatīvām gan 
tēmu ziņā, iniciatīvu ilguma un izmantoto mācību metožu un materiālu, kā arī 
iesaistīto institūciju un auditoriju veicināšanas ziņā. 

Specializācijas kursi, darbnīcas, tematiskās tikšanās, mūžizglītības kursi un 
citas iniciatīvas nodrošina universitātes, profesionālās skolas, apvienības, 
pašvaldības, uzņēmumi, vēršoties pie profesionāļiem, kuri ir tieši vai netieši 
saistīti ar tūrismu, kā arī kopumā pie pieaugušajiem, kuriem interesē 
konkrētās tēmas. 

Iniciatīvu dažādības ilustrēšanai šī ziņojuma 1. pielikumā ir sniegti daži 
piemēri. Pētījumā galvenais uzsvars bija likts uz tūrisma tēmu mijiedarbību 
(transversāls saturs) un vietējā mantojuma veicināšanu pieaugušo neformālās 
izglītības iespēju kontekstā. Pētījumam esot tālu no izsmeļoša, tā mērķis bija 
atspoguļot piedāvājuma daudzveidību: tiešsaistes specializācijas kursi, jaukto 
mācību kursi, iekštelpu un/vai ārtelpu klātienes semināri, izmantojot dažādas 
metodoloģijas un rīkus, kas ilgst no dažām stundām līdz pat vairākiem 
mēnešiem. 

Iepriekš minēto apmācību kursu mērķa grupas ietver tūroperatorus 
(ekskursiju gidi, ceļojumu aģentūras, tūrisma informācijas centru darbinieki); 
profesionāļi, kuri ģeogrāfisku vai ekonomisku iemeslu dēļ ir ciešā kontaktā ar 
šīm reālijām (viesnīcas, ar tūrisma nozari saistītas pilsētu amatpersonas u.c.), 
bet arī vietējo iestāžu tehniķi, skolotāji un citi izglītības darbinieki, ārtelpu 
pārraudzītāji, skauti, tehniskie centri un muzeji, skolu publiskās un citas 
ieinteresētās puses un sabiedrība kopumā. 

Vairumā gadījumu pieaugušie („vispārīgi”) var piedalīties šajos mācību 
pasākumos, bet atsevišķos gadījumos dalībai ir noteikti ierobežojumi, kas ir 
saistīti,

 
30 https://escolas.turismodeportugal.pt/ 
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piemēram, ar potenciālo dalībnieku literāro vai tehnoloģisko kvalifikāciju un / 
vai prasmēm, kas ir apstāklis, kam SPECHALE projekta ietvaros būs pievērsta 
īpaša uzmanība. 

 

Arī iestāžu klāsts ir ļoti daudzveidīgs, tostarp universitātes, muzeji, 
pašvaldības, vietējās un nacionālās apvienības un kooperatīvi. Ir valsts un 
privātas struktūras ar dažādiem teritoriālajiem iesaistīšanās līmeņiem, reizēm 
darbojoties partnerības ietvaros. 

 

Atkarībā no apmācību kursa veida mēs varam atrast pedagogus / trenerus 
dažādās jomās, sākot no universitātes profesoriem un pētniekiem līdz 
sertificētiem pieaugušo pedagogiem, bet ir pieejami arī dažāda rakstura 
pasniedzēji un vietējie gidi: speciālisti zinātnes vai mākslas jomās, amatnieki 
un citi ar konkrēto teritoriju saistīti cilvēki. 

 
 

2. Ikdienas mācīšanās labās prakses kartēšana 
dažādu pievilcīgas dzīves vides iniciatīvu ietvaros, 
un gan neformālās izglītības, gan ikdienas 
mācīšanās vajadzības šo iniciatīvu īstenošanai 

2.1 Ikdienas mācīšanās labās prakses raksturojums 
 

Portugālē veiktā pētījuma laikā tika atlasītas dažas iniciatīvas ar dažādām 
īpašībām, ko var uzskatīt par mācību un / vai iedvesmojošas pieredzes 
neformāliem kontekstiem patīkamu vietu kultūras un dabas mantojuma 
ilgtspējīgai izmantošanai 

 

Sniegtie piemēri (2. pielikums) ietver kājām gājēju maršrutus vietējo 
iedzīvotāju vadībā lauku un pilsētu teritorijās, pašrealizācijas maršrutus (kas 
jāsagatavo), 

lauksaimniecības prakses eksperimentālos momentus saistībā ar rokdarbiem 
vai lauksaimniecības pārtikas produktiem, mobilizējoši kopienas pasākumi, 
kas saistīti ar vietējo pieredzi un zināšanām. Ir sastopamas dažādas ar vietējo 
mantojumu saistītas tēmas, kā arī ļoti dažādi to izpausmes veidi. 

 

Īpaša uzmanība ir pievērsta Alkevas ezera teritorijai (galvenā ADCMoura un 
ATLA iesaistīšanās vieta) un tās apkārtējām teritorijām, dabiski necenšoties 
uzskaitīt visus esošos objektus. Daži no sniegtajiem piemēriem tika izvēlēti 
noteikta aktivitātes veida pārstāvēšanai; citi tika izvēlēti, ņemot vērā to 
reģionālo vai nacionālo nozīmīgumu (kvalitāte, atpazīstamība, apbalvojumi, 
inovācijas). 

 

Festivāli un gadatirgi ir ierasti pasākumi, galvenokārt veltīti vietējiem 
lauksaimniecības pārtikas produktiem (olīveļļa, siers, šķiņķis, desas, medus, 
vīns...). Notiek arī gastronomiski un amatniecības festivāli, ko dažkārt 
organizē sadarbībā ar kaimiņu teritorijām Spānijā. Reliģiskie vai kultūras 
svētki (Alentežu dziedāšanas, zvejas tradīcijas, u.c.) notiek visā valsts 
teritorijā, it īpaši vasaras mēnešos. 

 

Ir izveidotas arī pastaigu takas un citas ar dabas mantojumu saistītas 
iniciatīvas, tā inovatīvā rakstura dēļ īpaši izceļot Terras Sem Sombra svētkus, 
kas stratēģiski apvieno kultūru un vidi. Kā reģiona kultūras un dabas 
mantojuma atsauces vektori īpaši atzīmējami ir arī Mertolas Islāma svētki un 
Dark Sky Party, kas ir balstīti attiecīgi uz arheoloģiju un astronomiju. 

 

Tā kā šie pasākumi ir augstu novērtēti vietējā līmenī, apvieno pieaugušo 
izglītību un vietējo resursu izzināšanas un valorizācijas mērķus, balstoties uz 
kopienas procesiem, ir atspoguļotas arī ADCMoura vadītās iniciatīvas. 

 

Šī dubultā dimensija kalpoja kā prioritārs kritērijs arī 
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pārējā valsts teritorijā veiktajā pētījumā, uzzinot par vairākām ļoti 
interesantām un potenciāli iedvesmojošām iniciatīvām, ko plānots īstenot 
SPECHALE projekta ietvaros, it īpaši attiecībā uz iniciatīvām, ko īsteno nelielās 
vietās un iesaistoties vietējām kopienām. 

 

2.2 Neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās vajadzības 
 

Visas norādītās kompetences jomas tiek uzskatītas par nepieciešamām 
kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai intervences teritorijā. 
Šajās kompetences jomās ietilpst: 

− Mantojuma interpretācijas, saglabāšanas un atbildīgas 
izmantošanas kompetences 

− Vadības un mārketinga kompetences 
− Organizatoriskās kompetences 
− Sadarbības kompetences 
− Komunikācijas kompetences 
− Uzņēmējdarbības un inovāciju ieviešanas kompetences 
− Savstarpējo attiecību kompetences 

 

2.3 Izglītības resursu raksturojums neformālajā izglītībā un ikdienas 
mācīšanās ietvaros par kultūras mantojumu (materiālā un 
nemateriālā) un dabas mantojumu pieaugušajiem, pieaugušo 
pedagogiem un speciālistiem 

Veiktā pētījuma rezultāti norāda uz ļoti atšķirīgu risinājumu esamību, kas ir 
pielāgotas dažādām mērķa auditorijām un katra piedāvājuma ietvaros 
noteiktajiem izglītības līmeņiem. Auditorijai, kas meklē universitātes līmeņa 
izglītības iespējas, pieejamie resursi bieži vien ir formālāki, piemēram, 
pamācības, videomateriāli un interaktīvas tiešsaistes mācību platformas. 
Savukārt, citi procesi ir pieejami arī mazāk formālos formātos, piemēram, 
ekskursijas speciālistu vadībā, mācīšanās caur mākslu (piem., ainavu dizains) 
un dalība kolektīvās intervences aktivitātēs ciematā, tūrisma produktu 
izveide, balstoties uz tradicionālajām zināšanām un praksi, utt. 

Iestādes, kas veicina norādītās iniciatīvas, kā arī to mērķi attiecībā uz 
izstrādātajām apmācībām/aktivitātēm ir ļoti dažādas, ņemot vērā to 
daudzveidīgo raksturu. Universidade Aberta piedāvājumā, lai gan piedāvāto 
kursu var apgūt ikviens pieaugušais, tā galvenais mērķis ir pilnveidot prasmes 
ar tūrisma ekonomikas jomu saistītiem profesionāļiem, un šī kursa noslēgumā 
dalībniekiem tiek izsniegts oficiāls sertifikāts. Citos gadījumos kursi ir īpaši 
vērsti, piemēram, uz neatkarīgiem profesionāļiem. 

 

Vides vai vietējās attīstības apvienībām, kas ir saistītas ar lietderīgu tūrisma 
nozares prasmju attīstīšanu, atsevišķi mērķi ir saistīti ar konkrētā vietējām 
mantojuma saglabāšanu un uzlabošanu, kā arī ilgtspējīgas uzvedības 
sekmēšanu kopumā. Vietējo kopienu mobilizēšanai līdzdalības procesu 
ietvaros kultūras un tūrisma aktivitāšu organizēšanā ir arī sava iekšējā vērtība, 
kas ir saistīta ar (paš)attīstību sociālajās, ekonomiskajās, zinātības un cita 
vietējā mantojuma jomās. 

 

Visas šīs vīzijas/pieejas varētu apvienot SPECHALE izglītības virzienā, kurā pēc 
iespējas plašāk varētu/vajadzētu iesaistīt dažādas institūcijas, vēlams 
strukturētas vietējas un pat starptautiskas partnerības veidā. 

 

2.4 Informācija par institūcijām, kas veic neformālās izglītības un 
ikdienas mācīšanās iniciatīvu rezultātā attīstīto kompetenču 
apstiprināšanu 

 

Nacionālās Kvalifikāciju un profesionālās izglītības aģentūras (ANQEP)31 
uzdevums ir jauniešu un pieaugušo izglītības un profesionālās izglītības 
apmācību politikas īstenošanas koordinēšana un kompetenču atzīšanas, 
apstiprināšanas un sertificēšanas sistēmas izstrāde un vadība. 

 

ANQEP sertificētās institūcijas, piemēram, apmācību struktūras (kā 
ADCMoura) ir tiesīgas izsniegt apmācību kursu pabeigšanas sertifikātus 
kvalifikācijām, kas ir iekļautas valsts kvalifikāciju katalogā.

 

31 ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. https://www.anqep.gov.pt/default.aspx 
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Nacionālās tūrisma iestādes Turismo de Portugal kā tūrisma nozares 
profesionāļu kvalifikācijas pakalpojumu izcilības un vadības jomā regulētāja 
un tehniskā aģenta uzdevums ir cilvēkresursu apmācību tūrisma nozarē 
attīstīšana un attiecīgas tehniskās un pedagoģiskās izpētes veikšana, kā arī 
apmācību kursu un profesionālās apmācības pasākumu koordinēšana, 
īstenošana un atzīšana tūrisma jomā, papildus tam apliecinot profesionālās 
spējas tūrisma nozares profesiju uzdevumu veikšanai. 

 

Arī ICNF- Dabas saglabāšanas un mežu institūta funkcijās ietilpst aprīkojuma 
un tūrisma aktivitāšu dabas objektos, piemēram, dabas parkos un citos uz 
vietu vides vērtības pamata klasificētos objektos, licencēšana. 

 

Nacionālā kompetenču atzīšanas, apstiprināšanas un sertifikācijas sistēma 
(RVCC sistēma), kas izstrādāta Qualifica Centers, ietver pieaugušo dzīves laikā 
iegūto skolas un profesionālo kompetenču atzīšanu sertifikācijas nolūkos. 
Profesionālajam RVCC procesam var pievienoties arī pieaugušie, kuri nav 
ieguvuši kvalifikāciju savā profesionālajā jomā. Šī sistēma ļauj atzīt, 
apstiprināt un sertificēt profesionālas zināšanas un prasmes, kas ir iegūtas no 
dzīves laikā dažādos kontekstos gūtās pieredzes. Šīs sistēmas ietvaros iegūtā 
sertifikācija ne tikai palīdz veikt personisko, sociālo un profesionālo 
novērtēšanu, bet arī ļauj turpināt apmācības turpmākajos mācību kursos. 

 
 
 

3. Pieaugušo neformālās izglītības un ikdienas 
mācīšanās vajadzību analīze kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma 
ilgtspējīgai izmantošanai 

3.1 Pieaugušo viedokļu par neformālās izglītības un ikdienas 
mācīšanās vajadzībām analīze 

 

A aptaujā piedalījās 19 bezdarbnieces līdzdalības projekta pasākuma laikā. 
Prezentējot SPECHALE projektu, mēs izmantojām faktu, ka šī sieviešu grupa 
no Mouras reģiona piedalās apmācību kursā, lai kolektīvā sesijā uzdotu viņām 
jautājumus par viņu mācību vajadzībām, skatoties no viņu spējas organizēt / 
piedalīties pasākumos, kas vērsti uz mantojuma attīstīšanu kultūras iniciatīvu 
un/vai tūrisma formā, perspektīvas. 

 

Respondenti lielākoties klasificēja piedāvātās tēmas kā vidēji un ļoti svarīgas 
kādā no 4 prasmju kopumiem. Kopējie vidējie rezultāti izskatījās šādi: 1. grupa 
– Dabas un kultūras resursi, 1,398; 2. grupa – Tirdzniecība un mārketings, 
1,586; 3. grupa 
- Klientu apkalpošana, 1,553; un 4. grupa – Vadība, 1,368 (jo svarīgāks 
aspekts, jo tuvāk atzīmei 1). 

 

Visaugstāk vērtētās kā apmācību interešu/vajadzību jomas bija 1. un 4. grupa. 
1. grupā pieprasītākās jomas bija saistītas ar zināšanām par kultūras 
mantojumu un vietējā mantojuma izmantošanu tūrisma produktu attīstīšanā. 
Savukārt, 4. grupā visvairāk interesējošās tēmas ir projektu vadība un 
personiskā attīstība. 

 

Tāpat jāatzīmē, ka 37% no respondentiem kā papildu nozīmīgas apmācību 
tēmas minēja valodu zināšanas un komunikācijas prasmju attīstīšanu. 

 

Runājot par apmācību stundu skaitu, lielākā daļa respondentu minēja vairāk 
nekā 50 stundas. Jāpiezīmē, ka šī aptaujāto cilvēku grupa ir īpaši ieinteresēta 
apmācību kursos, kas izskaidro vispārīgo ierosinājumu par lielu apmācību 
stundu skaitu katrā no tēmām. Tomēr šī informācija ir uzskatāma par ļoti 
nozīmīgu, jo šī respondentu grupa 
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atbilst vienai no galvenajām plānotajām SPECHALE projekta mērķa grupām. 
 

3.2 Speciālistu / starpnieku / veicinātāju un pieaugušo pedagogu 
viedokļu par neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās vajadzībām 
analīze 

 

10 B aptaujas anketas tika iegūtas arī no Alkevas ezera reģionā tūrisma un 
pieaugušo izglītības jomā iesaistītiem profesionāļiem. 

 

Lielākā daļa intervēto cilvēku strādā ar tūrismu saistītos pašvaldības 
dienestos, un ir sievietes ar iegūtu grādu. 60% no respondentiem ir vairāk 
nekā 10 gadu pieredze vietējā mantojuma veicināšanā, un 30% respondentu 
ir pat vairāk nekā 20 gadu pieredze šajā jomā. 

 

Šiem speciālistiem, dažiem no kuriem ir daudzu gadu pieredze, norādītās 
tēmas ir labāk zināmas, tāpēc piedāvātais apmācību kursu ilgums šajās tēmās 
ir krietni mazāks. Tāpat ir novērojamas būtiskas atšķirības tēmās, kas 
visbiežāk ir norādītas kā apmācību vajadzības/intereses. 

 

1. – 4. grupas prasmju kopumu vidējie rezultāti ir attiecīgi 1,4; 1,6; 1,7 un 1,5. 
1. grupā lielāka nozīme tika piešķirta apmācību vajadzībām saistībā ar dabas 
un kultūras resursu ilgtspējīgu attīstīšanu, sadarbību un kultūras mantojumu. 
2. grupā kā īpaši nozīmīgs aspekts tika minēta materiālu un informācijas 
kampaņu izstrāde. 3. grupā visbiežāk minētās prasmes bija klientu 
apkalpošana, savukārt, 4. grupā – finanšu vadība un projektu vadība. 

 
 
 

4. Secinājumi par esošo apmācību 

(pieaugušo neformālā izglītība un ikdienas 
mācīšanās) kultūras un dabas mantojuma 
ilgtspējīgai izmantošanai salīdzinošo analīzi 

Vispirms jānorāda, ka šeit izklāstītie secinājumi ir balstīti uz ilgtermiņa un 
padziļinātām vietējās realitātes zināšanām, un to pamatā nav tikai pētījuma 
un interviju laikā iegūto datu analīze. Taču veiktā pētījuma un interviju 
rezultāti atbilst iepriekš gūtajām atziņām par konkrēto tēmu. 

 

Kopumā secinājumi ir šādi: 
 

Neformālo apmācību piedāvājums ir daudzveidīgs, liela daļa kursu ir vērsta uz 
praksi, ir orientēti uz gidiem, uzņēmumiem un citām organizācijām, kas vēlas 
padarīt kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu profesionālāku. 
Tomēr šis piedāvājums nav pieejams visiem interesentiem, proti, cilvēkiem, 
kuri ietilpst SPECHALE projekta mērķa grupās, piemēram, cilvēkiem ar 
zemāku izglītību, bet kuriem piemīt personiskās un profesionālās īpašības un 
pieredze, kas ir atbilstoša tūrisma produktu un pakalpojumu attīstīšanai, kas 
uzlabo konkrēto teritoriju un rada vietējos ienākumus. 

 

Arī pasākumu, kas notiek visā valsts teritorijā un sniedz iespējas neformālai 
zināšanu par vietējo mantojumu pārnesei no paaudzes paaudzē, starp 
zinātkāriem cilvēkiem un tūristiem, klāsts ir ļoti daudzveidīgs. Taču nereti šie 
pasākumi ir iecienīti vairāk to izklaidējošās, nevis informatīvās un izglītojošās 
dimensijas dēļ, tādējādi zaudējot ļoti daudz no to potenciālā ieguldījuma 
attiecīgajā teritorijā. Lai gan būtiskā informācija tiek nodota, tā nav 
strukturēta un integrēta. 

 

Ir redzama pieaugoša interese par plašākām vietējās kultūras un dabas 
mantojuma zināšanām, kā arī vajadzības pēc informācijas un apmācībām 
dažādās ar šo aktīvu saimniecisku izmantošanu saistītās jomās atzīšana, 
tostarp attiecībā uz pakārtotām prasmēm kā projektu vadība vai reklāmas 
kampaņu organizēšana. 
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 Balstoties uz veiktās aptaujas (4. un 5. pielikums) rezultātiem, visas ar 
mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu caur vietējām aktivitātēm saistītās 
kompetences tika norādītas kā nepieciešamas/interesējošas. 

 

Neskatoties uz plašu pieejamo apmācību kursu klāstu, radās iespaids, ka 
lielākajai daļai intervēto iedzīvotāju un speciālistu, kuriem ir interese 
konkrētajā jomā, šādas apmācības nav bijušas pieejamas vai tās neatbilst tieši 
tām tēmām, ko respondenti vēlētos apgūt. 

 

Īpaši trūkstošās kompetences: 
− Zināšanas par kultūras un dabas mantojumu, kas saistītas ar 

spēju atpazīt mantojuma potenciālo vērtību (jo tuvāk, jo grūtāk 
saskatīt!) un aizsargāt to; 

− Vadības, organizatoriskās, komunikācijas (mazās grupās; 
starptautiskos tīklos; iekļaujot svešvalodas) un mārketinga 
prasmes; 

− Uzņēmēja attieksme un radošums (proti, prasme izveidot 
inovatīvus produktus vai pakalpojumus, izmantojot vietējos 
resursus). 

 
 
 

5. Ieteikumi jaunas pieaugušo neformālās izglītības 
kultūras (materiālā un nemateriālā) un dabas 
mantojuma ilgtspējīgai izmantošanai mācību 
programmas izveidei 

Nozares nozīmīgā loma Portugālē un tās attīstības potenciāls noteica

2027. gada Tūrisma stratēģijas struktūru, kuras galvenais mērķis ir „apliecināt 
tūrismu kā mezglu ekonomiskai, sociālai un vides attīstībai visā teritorijā, 
pozicionējot Portugāli kā vienu no konkurētspējīgākajiem un ilgtspējīgākajiem 
tūrisma galamērķiem pasaulē”. Šis stratēģiskais ietvars ir balstīts uz 5 asīm, proti 
(slīprakstā norādītas tēmas, kas ir tiešāk saistītas ar mūsu priekšlikumu): 

− novērtēt teritoriju - izmantot savā labā vēstures un kultūras 
mantojumu, un saglabāt tā autentiskumu; pilsētu atjaunošana; 
dabas un lauku reģionu mantojuma ekonomiskā potenciāla 
celšana, tūrisma nozīmīguma apliecināšana jūras ekonomikā, 
tūrisma piedāvājuma strukturēšana veiksmīgākai reaģēšanai uz 
pieprasījumu. 

− ekonomikas stimulēšana - uzņēmumu konkurētspēja; konteksta 
izmaksu vienkāršošana, debirokratizācija un mazināšana; 
investīciju piesaistīšana; piedāvājuma kvalificēšana; aprites 
ekonomika; uzņēmējdarbība un inovācijas. 

− zināšanu uzlabošana - tūrisma nozares profesiju novērtēšana; 
cilvēkresursu apmācība; uzņēmēju un vadītāju nepārtraukta 
apmācība; zināšanu un informācijas izplatīšana; Portugāles kā 
gudra galamērķa apliecināšana. 

− tīklu un savienojamības veidošana - gaisa ceļu stiprināšana visa 
gada garumā un mobilitāte visā teritorijā; „tūrisms visiem” principa 
popularizēšana no iekļaujošas perspektīvas viedokļa; sabiedrības 
iesaistīšana tūrisma attīstīšanas un kopīgas veidošanas procesā; 
tīklošanās un kopīga veicināšana starp dažādām nozarēm. 

− Portugāles projicēšana - Portugāles popularitātes palielināšana 
iekšējos tirgos, pasniedzot valsti kā galamērķi, ko ir vērts apmeklēt, 
tajā investēt, dzīvot un mācīties, kā arī rīkot lielus pasākumus; 
vietējā tūrisma pozicionēšana, atspoguļojot to kā konkurētspēju 
veicinošu un tautsaimniecības izaugsmi sekmējošu faktoru. 

Kā redzams, intelektuālie produkti, kas potenciāli izriet no SPECHALE projekta 
attīstīšanas, ir pilnīgi atbilstoši nozares nacionālajā politikā pašreiz 
noteiktajām stratēģiskajām vadlīnijām, īpaši akcentējot mērķi iesaistīt vietējās 
kopienas (jo īpaši sociāli nelabvēlīgākā situācijā esošos cilvēkus) ar vietējo 
teritoriju valorizāciju saistītu tūrisma produktu un pakalpojumu izveidē. 
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SPECHALE mācību saturs un formāts jāsagatavo tā, lai tas būtu pieejams 
lielākajai daļai iedzīvotāju konkrētajās teritorijās, aizpildot konstatēto plaisu 
un vienlaicīgi dodot ieguldījumu nozares stratēģiskajā attīstībā konkrētajā 
reģionā un valstī kopumā. 

 

5.1 Mācību programmas satura un galveno apskatāmo tēmu 
noteikšana 

 

Dažas galvenās idejas par mācību programmas saturu: 
− Redzēt: izpratne par to, kādi kultūras un dabas resursi ir pieejami 

(pieminekļi, arhitektūra, ainavas, bioloģiskā daudzveidība, 
ģeoloģija, astronomija, tradīcijas, gastronomija, identitātes 
produkti u.c.), to novērtēšana; 

− Zināt: attīstīt zināšanas par šiem resursiem (kur atrast papildu 
uzticamu un aktuālu informāciju par tiem); 

− Saglabāt: kā rūpēties par mantojumu un to atbildīgi izmantot; 
− Ieviest inovācijas: radoša šo resursu izmantošana (iedvesmas 

gūšana no citiem praktiskiem piemēriem; „tradīcija-inovācija” un 
citu pieeju īstenošana); 

− Sagatavot/pārvaldīt produktus un aktivitātes: plašs vadības 
prasmju spektrs; uzņēmējdarbības prasmes; pakalpojumu un 
produktu kvalitāte utt.; 

− Komunicēt: nelielās grupās; ar „klientiem”; ar kopienu; tīklu 
ietvaros; ar ārvalstniekiem; izmantojot digitālos rīkus utt.; 
 

− Strādāt ar citiem cilvēkiem savā teritorijā/teritorijas labā: 
organizatoriskās prasmes; stratēģiskas darbības vietējai 
attīstībai; iekļaušana utt. 

5.2 Izmantotās metodes un paņēmieni 
 

Transversāli jābūt ievērotam plašas piekļuves principam: satura veidošanā; 
satura formāta definēšanā; tā pasniegšanas kanālu un rīku definēšanā. 

 

Dažas galvenās idejas par formātu, metodēm, paņēmieniem, sadarbību: 
− Jauktas mācības, izmantojot aktīvās un līdzdalības metodoloģijas: 

apvienojiet tiešsaistes un klātienes aktivitātes, piemēram, 
apmeklējumus, seminārus, darba grupas 

− Modulārs saturs: iespēja izvēlēties mācību tēmas un apgūt tās 
dažādos tempos. Katrai tēmai: ievada dokuments (var būt īss 
video), saites uz informāciju, apmācību/ mācību iespējām, labās 
prakses piemēriem, forumu, praktiskiem vingrinājumiem, 
pārbaudes darbiem. 

− Vienkāršojiet valodu ievada dokumentos. Tiks izveidotas saites 
uz padziļinātu informāciju, kas ir pielāgota dalībniekiem ar 
dažādām zināšanām un to līmeņiem. 

− Iegūto kompetenču atzīšanas iespēja (caur formāliem RVCC 
procesiem vai paredzētā SPECHALE tīkla ietvaros) 

− Pārbaudes darba laikā: iespēja apmācību dalībniekiem ieteikt 
uzlabojumus atbilstoši viņu mācību vajadzībām 

− Koordinatora (SPECHALE tīkla ietvaros iepriekš sagatavota 
persona ar uzdevumu proaktīvi darboties ar uzdevumu atrast un 
mobilizēt mērķa auditorijas pieaugušos izglītojamos, veikt nelielu 
apmācību un noslēgumā apliecināt izglītojamo prasmes; 
darboties kā starpniekam starp izglītojamiem un uzņēmumiem 
un citām organizācijām, ar ko viņi varētu sadarboties) 
piesaistīšanas potenciāla nepieciešamība. 

− jau izmēģinājuma fāzē pastiprināt saikni ar dažādām iestādēm, 
piemēram, universitātēm, pašvaldībām, uzņēmumiem, 
apvienībām..., radot apstākļus topošajam SPECHALE tīklam. 
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Secinājumi un ieteikumi jaunas pieaugušo 
neformālās izglītības kultūras mantojuma 
(materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma 
ilgtspējīgai izmantošanai modulārās mācību 
programmas izveidei 

Projekta mērķis ir sniegt mūžizglītības iespējas pieaugušajiem izglītojamiem 
elastīgā ceļā, kam var pievienoties jebkurā dzīves posmā, arī veicinot 
mobilitāti starp dažādām valstīm un nozarēm ar mērķi stiprināt izglītības 
dialogu saskaņā ar aktualizētajām ES ekonomiskajām un sociālajām 
prioritātēm. Turklāt projekta mērķis ir sniegt speciālistiem, tūrisma nozares 
darbiniekiem un akadēmiķiem jaunu eksperimentālu apmācību iniciatīvu 
izveidei nepieciešamās kompetences. Ņemot vērā šos mērķus un 
izmēģinājuma fāzē iegūtos rezultātus, tiks izstrādāta mācību programma, kas 
ir starptautiska, starpnozaru, daudzmērķīga, elastīga un pieejama 
pieaugušajiem izglītojamiem neformālā un ikdienas kontekstā, un būs 
piemērota integrēšanai augstākās izglītības iestāžu sistēmā. 

 

Atsaucoties uz CEDEFOT glosāriju „Izglītības un apmācību kvalitāte” (2015. 
gada februāris), terminu „Mācību programma” šajā kontekstā izmanto ar 
nozīmi „izglītības vai apmācību darbības projektēšanai, organizēšanai un 
plānošanai īstenoto pasākumu uzskaitījums, ietverot mācību uzdevumu, 
satura, izmantoto metožu (tostarp novērtējuma) un resursu definēšanu, kā arī 
skolotāju un pasniedzēju apmācību kārtību”. 

 

Projekta partneri veica situācijas analīzi, balstoties uz Vidzemes plānošanas 
reģiona izstrādātu, kā arī visu partneru apspriestu un papildinātu kopīgu 
metodoloģiju. Metodoloģijas ietvaros ir definēta dokumenta forma un tiek 
izmantots vienots tabulas formāts pieejamās informācijas analizēšanai; ir 
definēti noteikumi teksta formatēšanai un sadarbības pasākumu laika grafiks. 

Metodoloģija ietvēra vienotas aptaujas anketas fokusa grupai un individuālas 
formalizētas intervijas, ko pēc tam apstiprināja atbilstošajās valodās. 
Situācijas analīzes rezultātā partnervalstīs tika apkopota interesanta un 
praktiska informācija par mācīšanos par dabas un kultūras (materiālā un 
nemateriālā) mantojuma pārveidi iniciatīvās, kas vērstas uz ilgtspējīgu vietējo 
attīstību. 

 

Apkopotās informācijas analīze rāda, ka projekta dalībvalstīs ir ļoti līdzīgs 
neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās piedāvājums gan nozares 
speciālistiem, gan ļoti plašam iedzīvotāju spektram. Dažas partnervalstis 
(Itālija, Francija u.c.) veica arī augstākās izglītības iestāžu piedāvājuma daļēju 
analīzi. 

 

Jāatzīmē, ka, runājot par iedzīvotājiem, primāri uzmanība jāvērš uz tiem 
cilvēkiem, kuriem ir vadoša loma vietējā dabas un kultūras mantojuma 
saglabāšanā un veicināšanā, organizējot pasākumus un piedāvājot plašu vai 
ne tik plašu ar tiem saistītu pakalpojumu klāstu. 

 

Dalībniekiem un patērētājiem (uz patēriņu orientētiem cilvēkiem) ir arvien 
pieaugoša loma vietējā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā visās 
valstīs, un to skaits strauji pieaug. Tie ir cilvēki, kuri piedalās neformālās 
izglītības pasākumos, kas ir neatņemama attiecīgo aktivitāšu sastāvdaļa. 
Neatkarīgi no tā, vai pasākuma dalībniek ir vietējās kopienas pārstāvji vai 
ārvalstu tūristi, viņi gūst jaunas zināšanas, pieredzi un prasmes dabas un 
kultūras mantojuma saglabāšanai un spēju pielietot šīs kompetences praksē. 
Visi partneri vienprātīgi piekrita, ka ikdienas mācīšanās un neformālās 
izglītības pasākumiem jāturpina stiprināt izpratne par vietējā kultūras un 
dabas mantojuma saglabāšanas nozīmīgo lomu globālajā attīstībā un vietējās 
kopienas dzīves kvalitātē. 

 

Nav šaubu, ka ikdienas mācīšanās aktivitāšu kontekstā 
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pilsoniskā sabiedrība arī kalpo kā spogulis, kas atspoguļo solidaritāti attiecībā 
uz sociāli mazāk aizsargātiem pilsoņiem (invalīdi, bezdarbnieki, valsts 
minoritāšu pārstāvji, daudzbērnu ģimenes, bijušie ieslodzītie, cilvēki ar 
zemiem ienākumiem vai sliktu veselības stāvokli, vecāka gadagājuma cilvēki 
utt.) Tas ir būtiski, jo lielākā daļa ikdienas mācīšanās aktivitāšu ir bez maksas, 
sniedz to dalībniekiem pozitīvas emocijas un sekmē līdzdalību vietējā kopienā 
neatkarīgi no sociālā statusa. 

 

Balstoties uz situācijas analīzi attiecībā uz pieaugušo ikdienas mācīšanās un 
neformālo izglītību Horvātijā, Francijā, Itālijā, Latvijā un Portugālē, ir noteikta 
jaunas ikdienas modulārās pieaugušo izglītības mācību programmas 
struktūra. 

 

Galvenie programmas struktūru ietekmējošie faktori bija: 
− Izglītības vajadzības mērķa grupās (vietējo iniciatīvu grupu līderi, 

dalībnieki: nevalstisko organizāciju un institūciju vadītāji, sociāli 
nelabvēlīgo grupu pārstāvji, tūrisma veicinātāji), kuri vēlas 
veicināt vietējā dabas un kultūras mantojuma ilgtspējīgu 
saglabāšanu un izmantošanu, tostarp uzņēmējdarbības 
veicināšanu. 

− Apgūstamo kompetenču ietvarstruktūra 
− Partnervalstīs esošais neformālās izglītības piedāvājums un 

ikdienas izglītības prakse 
− Partneru nodoms ir piedāvāt inovatīvu, pievilcīgu un viegli 

pieejamu mācību programmu izvēlētajā jomā. 
 
 

Mācību programmas ilgums un moduļi 

Izstrādātā mācību programmas struktūra ietver 7 moduļus, ko var īstenot 
visus kopā, atsevišķās grupās vai pa vienam. 

Ieteiktais mācību programmas ilgums ir 150 stundas, un tās sadalījums pa 
tēmām ir parādīts 3. pielikumā 39. Moduļu, tēmu un attiecīgo kompetenču 
izvēlē tika ņemti vērā visu projekta partneru viedokļi. Taču partneru ieteikumi 
attiecībā uz mācību programmas struktūru, apgūstamajām tēmām un 
apakštēmām, kā arī kompetencēm, ir integrēti. Izteikto viedokļu vispārinājumi 
ir veikti ļoti pakāpeniski, ejot kopsolī ar partneru sniegtajām idejām un 
informāciju. 

 
 
 

Dažas iespējas un ieteikumi turpmākai modulārās 
mācību programmas (150 stundu) precizēšanai un 
īstenošanai 

1. moduļa „Vietējā kultūras un dabas mantojuma novērtēšana” tālākai 
attīstīšanai dalībniekiem īpaša uzmanība jāpievērš vērtību koncepcijai kā 
cilvēku grupu uzvedības un attieksmes principiem. Balstoties uz labāku 
izpratni par vērtībām, būtu iespējams uzsākt vērtību noteikšanu ilgtspējīgai 
vietējā dabas un kultūras mantojuma saglabāšanai. Būtu vēlams precizēt, kā 
tiek izprasta ilgtspējīga kultūras un dabas resursu izmantošana, kā arī grūtības 
un pretrunas, kas šajā sakarā jāpārvar vietējā līmenī. 

 

2. modulim „Lokālās vietas identitāte un vietu veidošana (transversālā tēma): 
atslēga uz biznesa inovācijām” jābūt pēc iespējas vairāk saistītam ar praktisku 
rīcību vietējā līmenī - mantojuma apzināšana dabā un vēsturē, pasākumu 
plānošana, partnerību veidošana. Šis modulis ir perfekti saistīts ar 7. moduli 
„Darba organizācija partnerībā un kopienā”. Šie moduļi ir savstarpēji 
papildinoši, lai gan tie ir veltīti 

 

39 Šī dokumenta 3. pielikums. Lūdzu, skatīt šī dokumenta saturu. 
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atsevišķām svarīgām tēmām. Vietējai sadarbībai ir būtiska loma vietas 
identitātes veidošanā, jo tā paplašina investoru loku un apvieno resursus. 

 

Veidojot vietas identitāti, īpaša uzmanība jāpievērš izpratnes palielināšanai 
par vietējiem resursiem un to apzināšanai. Ja ir vēlme programmā iekļaut 
praksi, 2. un 7. moduli var sasaistīt ar 4. moduli „Vietējā mantojuma tūrisma 
pakalpojumu izveide un vadība”. Ļoti ieteicama būtu abu tēmu iekļaušana 
konkrētas vietas komandas potenciāla palielināšanai. 

 

Iespējams, ka turpmākais darbs pie mācību programmas novedīs pie šādiem 
piedāvājumiem no partneru puses. Tādā gadījumā ar mācību rezultātiem 
varētu sasniegt vairākus mērķus īsākā laikā: izprast vietas identitāti, izprast 
sadarbības iespējas un saliedēt komandu turpmākam darbam. 

 

3. modulī „Uzņēmējdarbības pamatprasmes un inovācijas” uzsvars būtu jāliek 
uz izpratni par darbinieku, brīvprātīgo un partnerinstitūciju motivāciju 
veiksmīgā pārvaldībā. 

 

4. moduļa „Vietējā mantojuma tūrisma pakalpojumu veidošana un vadība” 
apguvē galvenajam fokusam jābūt uz klientu apkalpošanas profesionalitāti un 
kvalitāti, kas neapšaubāmi ir atkarīgs no komandas vērtībām un motivācijas. 

 

Tāpat būtu vēlams 5. moduli „Mārketings un pārdošana” veidot pēc iespējas 
praktiskāku. Šo moduļu mārketinga plānus būtu vēlams izstrādāt kopā ar 
izglītojamiem. Šo plānu izstrādes procesā divi svarīgākie aspekti ir cena / 
cenas noteikšana un veicināšana / reklāma. Šīs tēmas pamatā varētu būt 
dalībnieku labās pieredzes stāsti, kā arī pieredzes apmaiņa. Būtu vēlams 
izstrādāt atsevišķu PPT prezentāciju par digitālā mārketinga jautājumiem. Pēc 
zīmola veidošanas plāna izstrādes, kas daļēji būtu kā praktisks 

mājasdarbs, būtu labi sniegt individuālas klātienes vai tiešsaistes 
konsultācijas. Tieši šī moduļa apguves procesā var izkristalizēties digitālo 
prasmju trūkums, kas būtu jāizskata kopā ar dalībniekiem, iespējams, vēlāk 
saskaņā ar dalībnieku vajadzībām, īstenojot īsu atsevišķu mācību programmu. 

 

Īpaši lietderīgi būtu 6. moduļa „Komunikācija” saturā iekļaut praktisku stāstu 
stāstīšanu un lomu spēles. Vēl viens variants ir apsvērt vietējā dialekta iezīmju 
izmantošanu stāstu stāstīšanā. 

 

7. moduļa tēma „Darba organizācija partnerībā un kopienā” piedāvātās 
mācību programmas ietvaros nav tik plaša, taču tā ir jāiekļauj programmā kā 
atsevišķa tēma. Protams, īsākos kursos šo tēmu var pakārtot vai sasaistīt ar 
citu moduli saskaņā ar iepriekš minēto. 

 
 
 

Vispārīgas piezīmes par mācību materiāliem un 
izmantotajām metodēm 

Partneru nodoms ir turpmākai mācību programmas pilnveidei un īstenošanai 
izmantot interaktīvas mācīšanas metodes, izdales materiālus un PPT 
prezentācijas. Būtiska loma būs praktiskiem uzdevumiem un darbiem, 
piemēram, mārketinga plāna izstrāde konkrētam pasākumam vai produktam; 
praktisks uzdevums vietējai komandai 
- „Komandas ekspedīcija caur vietējā kultūras un dabas mantojuma 
resursiem” un citi. Jauktas mācības, izmantojot aktīvās un līdzdalības 
metodes: apvienojiet tiešsaistes un klātienes aktivitātes, piemēram, 
apmeklējumus, seminārus, darba grupas, individuālas konsultācijas un 
diskusijas. Mācību programmas modulārā struktūra sniegs iespēju izvēlēties 
tēmas apgūšanai dažādos tempos. 
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Katrai tēmai var izveidot: ievada dokumentu (var būt īss video, PPT 
prezentācija vai PDF dokuments), saites uz informāciju, apmācību/ mācību 
iespējām, labās prakses piemēriem, forumu, praktiskiem vingrinājumiem, 
pārbaudes darbu). Partneriem būs iespēja izmantot jau esošas vai 
jaunizveidotas tiešsaistes mācību platformas (Moodle vai citas), kas piedāvā 
plašas tiešsaistes mācīšanas un zināšanu pārbaudes iespējas. 

 

Partneru apkopotā informācija ir ļoti visaptveroša un plaša, kā arī labi 
strukturēta. To var izmantot mācīšanas un mācīšanās procesā, tostarp mācību 
materiālu izstrādē (gadījumu pētījumi, idejas, labās prakses piemēri utt.) par 
dabas un kultūras mantojuma kā ilgtspējīgas vietējās attīstības resursa 
izmantošanu. 

 
 
 

Par mācību programmas izmēģinājuma kursu 

Šobrīd mācību programmas apjomu varētu sadalīt saskaņā ar 
sākotnējā projekta dokumentā plānoto. Tas nozīmē 70 stundas 
apmācību īstenotu visi partneri savā valstī, un 80 stundas apmācību 
tiktu īstenotas mobilitātes ietvaros Horvātijā un Latvijā. Pēc 
izmēģinājuma kursa īstenošanas partneri izlems par programmas 
pielāgošanu dažādu mērķa grupu vajadzībām un starptautiskai / 
vietējai izmantošanai saskaņā ar projekta mērķi un uzdevumiem. 


