
  
 

 
 

 
Labjūtes un Spa tūrisma sektora prasmju attīstīšana – WeSkill  

 

2. BIĻETENS 
Programma: Erasmus+ 

Projekta Nr. 621401-EPP-1-2020-1-BG-EPPKA2-SSA 
Ilgums: 01.11.2020.–31.10.2023. 

 

 

Partneri 

 

ZIŅOJUMA PAR PRASMJU TRŪKUMA PĒTĪJUMA REZULTĀTIEM ESOŠAJOS DATU AVOTOS ĪSS PĀRSKATS 

Pirmā ziņojuma mērķis bija apkopot projekta partneru valstīs veikto pētījumu un analizētos datus, kas 

laikā no 2020. gada novembra līdz  2021. gada februārim valstu un reģionu līmenī apkopoti par esošo 

prasmju un kompetenču trūkumu Spa un labjūtes pakalpojumu nozarē. 

Pirmais ziņojums “Ziņojums par prasmju trūkuma pētījuma rezultātiem esošajos datu avotos” bija 

projekta “WeSkill 3. darba pakotne” pirmā fāze/aktivitāte, kam sekos darba devēju un PII sniedzēju 

aptaujas par prasmēm, kompetencēm un kvalifikācijām, kas nepieciešamas Spa un labjūtes pakalpojumu 

nozares uzņēmumu darba vietās. 

Ziņojums par prasmju trūkuma pētījuma rezultātiem, kas apkopoti no esošajiem datu avotiem 

(dokumentu pētījums) septiņās partnerības valstīs, kā arī četrās ES valstīs, kas neietilpst partnerībā.   

Ziņojumā detalizēti apkopoti šobrīd esošie dati (no valstu datubāzēm, projektu rezultātiem, VRP utt.) par 

prasmju trūkumu, profesiju aprakstiem, izglītības programmām, mācību programmām un nozares 

vajadzībām Spa un labjūtes pakalpojumu nozarē projekta partnerības valstīs.  

 

Kopumā visās partnerības valstīs visjūtamākais trūkums ir konstatēts četrās prasmju grupās. 

A) Datorprasmes / digitālās prasmes / IKT prasmes. 

B) Saziņas prasmes / rakstiskā un mutiskā saziņa / telefona zvanu pieņemšanas 

metodes / starpkultūru komunikācijas prasmes / daudzkultūru komunikācijas prasmes. 

C) Medicīniskā un Spa personāla svešvalodu prasmes / angļu valodas / daudzvalodu prasmes / 

svešvalodu zināšanas / profesionālo terminu lietojums svešvalodā / Spa un labjūtes pakalpojumu nozares 

terminoloģija. 

D) Klientu apkalpošana / uz klientu vērsta apkalpošana / pieeja. 

Kā redzams, digitālās ekonomikas laikmets diktē savus noteikumus, un arvien vairāk tiks pieprasītas 

kvalitatīvas un komplicētas digitālās zināšanas un prasmes.  

Vienas no vissvarīgākajām prasmēm Spa un labjūtes pakalpojumu nozarē ir komunikācijas prasmes. Šajā 

ziņā var vilkt paralēles ar dažādu prasmju sasaisti, tostarp digitālās saziņas prasmēm, mutiskās 

komunikācijas un prezentācijas prasmēm. Neizbēgami arvien svarīgākas kļūst daudzkultūru 

komunikācijas prasmes, it īpaši, ņemot vērā pieaugošo tūristu plūsmu, kas Eiropas Savienību apmeklē 

no Āzijas valstīm un Arābu valstīm un ar to saistītajām reliģiskajām un kultūras iezīmēm. 

Svešvalodu prasmes ir ļoti būtiskas, jo īpaši Spa un labjūtes pakalpojumu nozarē. Tiek pieprasīts uzlabot 

svešvalodu prasmes Spa un labjūtes pakalpojumu terminoloģijas un medicīnisko terminu lietojumā, kā 

arī vispārēja svešvalodu prasmju, tostarp angļu valodas un citu valodu prasmju, tostarp, raugoties 

nākotnē, Āzijas valodu prasmju uzlabošana. Labsajūtas un Spa nozarē ārkārtīgi svarīga ir uz klientu 

vērsta apkalpošana. 

Lai apkopotu vispusīgāku informācijas apjomu analīzei Eiropas Savienības teritorijā un lai sniegtu 

kvalitatīvus datus par tām Spa un labjūtes pakalpojumu nozares darbinieku prasmēm un zināšanām, 

kuras nepieciešams uzlabot, kā arī lai analizētu turpmākās tendences un to, kuras zināšanas un prasmes 

būs visvajadzīgākās, tika analizēti dažādi pētījumi, ko veica tādas starptautiskas organizācijas kā OECD 

un CEDEFOP; papildus tam tika apkopota informācija par tālāk norādītajiem projektiem: WellTo, Cultour, 

Boosted un Nākamās tūrisma paaudzes alianse, kuras atbalstīja Eiropas Savienība un kas koncentrējas 

uz Spa un labjūtes pakalpojumu nozares prasībām  un attīstības tendencēm un darba devēju prasībām 

šajā nozarē. 

PAŠREIZĒJĀS AKTIVITĀTES: 

Pašreiz visi projekta partneri strādā pie 3. darba paketes “Prasmju trūkuma un apmācību vajadzību 

noteikšana”, kas ir projekta pētnieciskais posms. Pēc dokumentu izpētes tiks organizētas darbinieku 

un PII sniedzēju aptaujas par šīm prasmēm un ziņojums par aptaujas rezultātiem, kā arī mērķa grupu 

organizēšana un padziļinātas intervijas ar viedokļu veidotājiem un ekspertiem. Drīzumā būs pieejami 

iegūtie rezultāti. 

Plašāka informācija pieejama: https://weskill.eu/   

1. Starptautisko organizāciju 

personāla apmācības institūts 
(ITPIO), Bulgārija 

2. Bulgārijas Tūrisma kamera 
(BTC), Bulgārija 

3. Zemedelska profesionalna 

gimnaziya "Kliment Timiryazev" 
(ZPG), Bulgārija 

 4. Slovēnijas Republikas 
Arodizglītības un apmācības 

institūts (CPI), Slovēnija 

5. Savinjsko-šaleška Chamber of 
Commerce and Industry (SSGZ), 

Slovēnija 

 6. Viesmīlības un tūrisma 
koledža, Maribor (CHT), Slovēnija 

7. Nacionālais izglītības centrs 
(VISC), Latvija 

8. Latvijas veselības tūrisma 
klasteris (LRA), Latvija 

9. Rigas Stila un modes 
tehnikums (RSMT), Latvija 

10. DIMITRA Education & 

Consulting SA, Grieķija 

11. Grieķijas Pašvaldību ar 

termālajiem avotiem asociācija 
(HATS), Grieķija 

12. Serbijas veselības, labsajūtas 

un spa tūrisma kopa (ZVST), 
Serbija 

13. Farmaceitiskā fizioterapijas 
skola (FFS), Serbija 

14. Tiber Umbria Comett izglītības 

programma (TUCEP), Itālija 

15. FEDERTURISMO 

CONFINDUSTRIA (FC), Itālija 

16. GROUPE AFORMAC 

(AFORMAC), Francija 

 17. Union des métiers des 
industries de l’hôtellerie du puy 

de dôme (UMIH), Francija 

18. Inthecity projektu attīstība 

(Inthecity), Nīderlande 

19. Pasaules hidroterapijas un 
klimata terapijas federācija 

(FEMTEC), Itālija  

Eiropas Savienības atbalsts šīs publikācijas izveidē neietver satura apstiprinājumu; saturs atspoguļo tikai autoru viedokli, un Komisija 

neatbild par šajā publikācijā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.  

 

https://weskill.eu/

