
  

Fair Tourism trešais intelektuālais rezultāts 

Fair Tourism projekta ietvaros izstrādātajā 
politiskās stratēģijas dokumentā tiek apvienota 
projektu pieredze un rezultāti, kā arī tiek dotas 
rekomendācijas Eiropas profesionālajai 
izglītībai un apmācībai (PIA) un augstākās 
izglītības iestādēm kopā ar vietējām, 
reģionālām un valstiskām ieinteresētajām 
pusēm. Tiek ieteiktas sekojošas darbības; 

• Noteikt, kāda ir informētība par KSA un tās 

īstenošanu, aptaujājot  mikro un mazos 

uzņēmumus tūrisma sektorā. 

• Atkārtoti veikt aptauju attiecīgajās valstīs, 

lai parādītu progresu, tāpat vajadzētu arī 

izplatīt šo informāciju citās Eiropas valstīs. 

• Sākt Fair Tourism KSA apmācības kursu 

popularizēšanu citās PIA un augstākās 

izglītības iestādēs Eiropā. 
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Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties 
ar projekta koordinatoru: 
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FAIR TOURISM 
Korporatīvā Sociālā Atbildība lauku tūrismā – 
Vadlīnijas un Apmācību programma tūrisma 

attīstībai, ko izstrādājuši PIA un AI piedāvātāji mikro 
un mazajiem uzņēmumiem 

Projekta Nr.: 2014-1-UK01-KA200-000057  

 

Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas 
atbalstu. Publikācijas saturs atspoguļo 
autora uzskatus un vadošā iestāde nav 
atbildīga par partneru publicēto 
informāciju. 
 
 

 
 

• Uzlabot KSA apmācību kursu mācību saturu 
regulāri, ņemot vērā dalībnieku atsauksmes. 

• Identificēt papildu apmācību vajadzības, kā 

arī visefektīvākās treniņu metodes. 

• Nodibināt valstiskus un starpvalstiskus 

sadarbības tīklus KSA tūrismā mikro un 

mazajiem uzņēmumiem. 

• Attīstīt vieglu, visiem saprotamu KSA vadības 

sistēmu, kas būtu noderīga mikro un 

mazajiem uzņēmumiem tūrisma sektorā. 

  



 Lorem Ipsum 

Trešā projekta tikšanās 
Vācijā 

Trešo projekta partneru tikšanos organizēja Ernst 
Moritz Arndt Greifswald universitāte Vācijā, un tā 
notika ceturdienā, 10. decembrī, 2015. gadā. 
Sanāksmē piedalījās vienpadsmit pārstāvji no 
projektā iesaistītajām valstīm. Šīs tikšanās laikā tika 
apspriesta trīs galveno intelektuālo rezultātu 
sasniegšana, kā arī turpmākā darbība; 

Pirmais intelektuālais rezultāts: ir palielinājies 
respondentu skaits Eiropas tiešsaistes pētījuma 
aptaujai. Ir prezentēts Eiropas pētniecības ziņojuma 
uzmetums.  

Otrais intelektuālais rezultāts: katrs partneris ir 
atbildīgs par moduļu vai moduļa izstrādi, kurā attēlo 
to pagaidu mācību plānu un saturu. KSA treniņu kurss 
apstiprināts testēšanai. 

Trešais intelektuālais rezultāts: Steven de Craen no 
Beļģijas prezentēja politiskās stratēģijas dokumenta 
struktūras pamatus, izkārtojumu un saturu. Viņš 
ieteica sniegt katra partnera papildus ieguldījumu 
Fair Tourism politiskās stratēģijas dokumenta satura 
veidošanā, kā, piemēram, kāds ir labākais dokumenta 
pielietojums, lielākie izaicinājumi, vajadzības, 
sasniedzamie rezultāti, veicamās darbības, kuras 
organizācijas ir atbildīgas par to īstenošanu. 
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Pirmā starptautiskā konference 
Vācijā 

 

Fair Tourism pirmā starptautiskā konference notika 
Ernst Moritz Arndt Greifswald universitātē Vācijā, 
piektdienā, 11. decembrī, 2015. gadā. Piedalījās 91 
delegāts no visas Eiropas. Delegātiem tika 
prezentēts Fair Tourism projekts. 

Dagmar Schultz no The German Association for 
Small and Medium Sized Businesses prezentēja 
pētījumu no Mēklenburgas-Priekšpomerānijas: 
MVU  izaicinājums – kā savienot veiksmīgu biznesu 
un korporatīvo sociālo atbildību. 

Otra prezentācija bija par tūrisma svarīgumu Polijā, 
un tā pieaugumu CentrālEiropas kontekstā, ko 
prezentēja Joanna Hernik no West Pomeranian 
Technology universitātes. 

Bija arī prezentācija no projekta partneriem par trīs 
intelektuālo rezultātu sākuma priekšlikumiem, kā 
arī par to, kā secinājumi no pētījuma ziņojuma 
ietekmēs politiskās stratēģijas dokumentu. 
Prezentācijas tika noslēgtas ar divām 
rekomendācijām: 1. Vajadzīgs finansiāls atbalsts 
KSA īstenošanai tūrisma mikro un mazos 
uzņēmumos, un 2. KSA apmācības kursu jāintergrē 
augstākās izglītības un profesionālās izglītības un 
apmācības institūcijām savās izglītības 
programmās. 
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Otrā starptautiskā konference 
Apvienotajā Karalistē 

 

Otrā Fair Tourism starptautiskā konference notika 
Grŵp Llandrillo Menai, Rhos-on-Sea, Apvienotajā 
Karalistē piektdienā, 20. maijā, 2016. gadā. 
Piedalījās 139 delegāti no visas Eiropas. Wilhelm 
Steingrube delegātus informēja par Fair Tourism 
projektu, kā arī ar to saistītajiem jaunumiem. 

Peter Cross, vecākais lektors viesmīlības vadībā 
West London universitātē, prezentēja darbu 
“Iespējas, kā ieviest KSA pārtikas nozarē MVU 
sektorā “. Viņš ar specifisku pratisku piemēru 
palīdzību no MVU sektora skaidroja, kādi ir 
iespējamie izaicinājumi. 

Shyam Patiar no Apvienotās Karalistes prezentēja 
darbu “ Darbaspēka resursu attīstības nozīme KSA 
ieviešanā tūrisma operatoriem, īpaši MVU 
sektorā”. Bija arī prezentācijas no citiem projekta 
partneriem: Daniel Bulin (Rumānija) prezentācija 
par projekta pirmo intelektuālo rezultātu: gala 
versiju Fair tourism pētniecības ziņojumam, otro 
intelektuālo rezultātu: Ruth Bördlein (Vācija) 
prezentēja gala versiju KSA apmācības kursa 
rokasgrāmatai,kas ietvēra mācību saturu un 
vērtējumu stratēģiju. Trešo intelektuālo rezultātu -  
Fair Tourism politiskās stratēģijas dokumentu, 
ieskaitot rekomendācijas, prezentēja Steven de 
Craen (Beļģija). 

Projekta noslēguma tikšanās 
Apvienotajā Karalistē 

Ceturtā un pēdējā Fair Tourism projekta tikšanās 
tika organizēta Grŵp Llandrillo Menai, Rhos-on-
Sea, Apvienotajā Karalistē ceturtdienā, 19. maijā, 
2016. gadā. 

Uz šo tikšanos bija ieradušies 10 pārstāvji no visām 
projekta partneru valstīm. Galvenā prezentācija 
bija par apmācības programmas testēšanas 
atsauksmēm. No sniegtajām atsauksmēm tika 
izdarīti secinājumi, kā arī partneri vienojās par 
apmācību kursa izkārtojumu un struktūru. Jaunāko 
KSA apmācību rokasgrāmatas versiju prezentēja 
Ruth Bördlein no Vācijas. 

Steve de Craen no Beļģijas prezentēja Fair Tourism 
politiskās stratēģijas dokumenta pēdējo uzmetumu 
ar secinājumiem un rekomendācijām. 

Shyam Patiar no Apvienotās Karalistes partnerus 
informēja par  Kvalitātes apliecināšanas stratēģiju. 
Katrs partneris arī prezentēja,  kādas projekta 
disseminācijas aktivitātes tiek veiktas. 

Noslēgumā tika organizēts izglītojošs apmeklējums 
uz Bodnant Welsh Food Centre Konvijā, lai redzētu 
vislabākās prakses veidus ēdināšanas  un ilgtspējīga 
lauku tūrisma sfērā Velsā, Apvienotajā Karalistē. 
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PARTNER INTRODUCTION 

 

Grŵp Llandrillo Menai ir lielākā FE institūcija Velsā ar aptuveni 35,000 studentiem gadā, no 
kuriem liela daļa mācās viesmīlības, tūrisma un ēdināšanas programmās. Koledža piedāvā virkni 
FE un Universitātes studiju kursus, nodrošinot ceļu uz karjeru vai augstākās izglītības studijām. 

Kontaktpersona: Shyam Patiar  Tel: 0044 1492 542 316 Email: s.patiar@gllm.ac.uk 

 

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald ir dibināta 1456.gadā un ir viena no vecākajām 
akadēmiskajām iestādēm Eiropā.  Vairāk kā 12,000 studenti no visas pasaules saņem modernu 
akadēmisko izglītību un aizraujošas pētniecības iespējas. 

Kontaktpersona: Wilhelm Steinbrube  Tel: 0049 3834 864 540 Email: steingru@uni-
greifswald.de 

 
ENTER – European Network for Transfer and Exploitation of European Project Results is the 
largest dissemination network for EU project results and outcomes in Europe, boasting more 
than 760 member organisations from 35 different countries. 

Contact: Petra Kampf  Tel: 0043 316 329 005 Email: petra.kampf@enter-network.eu 

 

ViaVia Tourism Academy ir autonoms bezpeļņas centrs, kas piedāvā zināšanas un izglītību 
ilgtspējīga tūrisma attīstībai.  Centrs darbojas četros kontinentos, tas izveidojās no sociāli 
atbildīgas uzņēmējdarbības pieejas, mērķis ir ilgtspējīgs tūrisms kā attīstības instruments. 

Kontaktpersona: Dorien De Troy  Tel: 0032 15 407 560Email: 
dorien@viaviatourismacademy.com 

 
Klaipeda University was established in 1991, its mission is to develop the University of Lithuania 
as a marine state and up-to-date centre of research, arts and studies in the Baltic Sea Region for 
the purpose of education and training of highly qualified specialists.   

Contact: Ilona Cesnaite   Tel: 0037 0609 58 651 Email: i.cesnaite1989@gmail.com 

 

Latvian Country Tourism Association ir dibināta 1993.gadā un kopš tā laika attīsta lauku tūrisma 
produktus Latvijā. Asociācija ir vecākā un stiprākā lauku tūrisma organizācija Latvijā, tās 
darbinieki pieredzējuši vides pārvaldībā, informācijas tehnoloģijās, sabiedriskajās attiecībās un 
bioloģijā. 

 Kontaktpersona: Asnate Ziemele  Tel: 00371 292 857 56 Email: asnate@celotajs.lv 

 

Bucharest University of Economic Studies ir intensīvas pētniecības universitāte, kas piedāvā 
Bakalaura, Maģistra un Doktora studiju programmās 11 fakultātēs kopumā 22,000 studentiem. 
Universitāte veicina izglītības reformu procesu , piemērojot Boloņas procesa ieteikumus. 

Kontaktpersona: Gabriela Tigu  Tel: 0040 213 192 023 Email: gabriela.tigu@ase.ro 

 

University of Corsica Pasquale Paoli ir multidiscilpināra institūcija. Dibināta 1765.gadā, tajā 
kopumā mācās  4,300 studenti, kuru galvenās četras studiju jomas ir: tiesībaizsardzība un 
ekonomiskā pārvaldība, literatūra- valodas- māksla, sociālās zinātnes – humanitārās zinātne-
veselība –tehnoloģijas- sports. 

Kontaktpersona: Caroline Tafani  Tel: 0033 646 411 008 Email: tafani@univ-corse.fr 
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