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WellTo – vienotas kvalifikācijas izstrāde Wellness sektorā 

 

Projekta WellTo noslēguma konference 

 

2021. gada 29.jūnijā notika projekta WellTo noslēguma konference. Covid-19 

pandēmijas dēļ konference notika gan klātienē, gan attālināti. Klātienē konference 

norisinājās viesnīcā ANEL, Sofijā, Bulgārijā. Dalībnieki, kuri nevarēja ierasties, 

konferencē piedalījās, izmantojot platformu ZOOM.  

Pirmo prezentāciju sniedza Slovākijas partneri, kurā iepazīstināja ar Wellness 

centra administratora profesijas standartu. 

Latvijas Valsts izglītības satura centrs savā prezentācijā stāstīja par projektā 

izstrādāto Wellness centra administratora modulāro mācību programmu. 

Konferences laikā visi projekta partneri izklāstīja savas mācību programmas 

akreditācijas stratēģijas. 

Slovēnijas partneri iepazīstināja ar Wellness centra administratora kopīgās 

kvalifikācijas kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijām. Pēc tam Delyan 

Keremedchiev kungs sniedza detalizētu prezentāciju par WellTo platformu 

https://ewtp.itpio.eu/, kā Eiropas Wellness tūrisma prasmju tīklu. Viņš izskaidroja 

pieteikšanās un reģistrācijas procesu, kā arī platformas funkcijas un saskarni. 

  

 

https://ewtp.itpio.eu/


Starptautisko organizāciju personāla mācību centrs (ITPIO) (Bulgārija) 

iepazīstināja ar DVB mācību mediatoru rokasgrāmatu, kas tika izstrādāta WellTo 

projekta ievaros.  

Otrs Bulgārijas partneris ZPG sniedza prezentāciju par studentu starpvalstu 

mobilitātātēm un galvenajiem mediatoru rokasgrāmatas mērķiem, kā arī DVB 

mācību mediatoru pienākumiem.  

Partneri no Latvijas, Slovēnijas, Bulgārijas un Slovākijas dalījās pieredzē par 

notikušajām studentu mobilitātēm, kopīgās kvalifikācijas moduļu ieviešanu, 

mentora lomu mācību procesā un vērtēšanas kritērijiem.  

Slovākijas pārstāvji piedalījās Bulgārijas un Latvijas partneru organizētajās 

mobilitātēs.  Studenti apguva zināšanas atbilstoši kopīgajai modulārajai mācību 

programmai. Tā kā mobilitātes tika organizētas balstoties uz DVB mācību 

principiem, tām bija liela pievienotā vērtība.  

Studenti izbaudīja iespēju piedalīties mobilitātēs un dalījās pieredzē par apgūto. 

Slovēnijas partneru organizētās praktiskās apmācības Covid – 19 apstākļu dēļ tika 

veiktas tiešsaistē. Studentiem tika prezentēta kopīgā mācību programma. Kā arī 

tie tika iepazīstināti ar Wellness centriem un praktisko apmācību iespējām. 

Studentiem tika doti īpaši uzdevumi. Pēc tam tika ievāktas atsauksmes no 

dalībniekiem.  

Latvijas partneru (KTTT) organizētās mobilitātes ilga 5 dienas ( 2 teorētisko un 3 

prakstisko nodarbību dienas). Mobilitātē klātienē piedalījās KTTT studenti, bet 

partnervalstis piedalījās attālināti. Galvenais uzsvars tika likts uz 2.moduļa 

“Individuālas SPA programmas izstrāde” apgūšanu. Latviešu kolēģu organizētās 

mobilitātes laikā studenti varēja apgūt dažādu SPA procedūru veikšanas gaitu un 

uzzināt, kā sniegt padomus par veselīgu dzīvesveidu. 

Konferences dalībnieki bija ļoti ieintresēti un priecājās par izdrukāto 

rokasgrāmatu un citiem materiāliem, ko ieguva.   

 

 

 

 

 



Projekta konsorcijs 

 

 

Projekta partneri 

Starptautisko organizāciju personāla mācību centrs (ITPIO), vadošais partneris, 

Bulgārija 

Lauksaimniecības profesionālā vidusskola “Kliment Timiryazev” (ZPG), 

Bulgārija 

SIA Al Maks, Bulgārija 

Valsts profesionālās izglītības aģentūra (NAVET), Bulgārija 

Valsts profesionālās izglītības institūts (CPI), Slovēnija 

Savinjskas-Šaleškas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (SSGZ), Slovēnija 

Velenje skolu centrs (SCV), Slovēnija 

Valsts izglītības satura centrs (VISC), Latvija  

Latvijas Darba Devēju Konfederācija (LDDK), Latvija 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (KTTT), Latvija 

Valsts profesionālās izglītības institūts (SIOV), Slovākija 

Viesnīcu un restorānu asociācija (AHRS), Slovākija 

Ludovita Vintera viesnīcu akadēmija (HALW), Slovākija 

Federālais profesionālās izglītības institūts (BIBB), Vācija 

Projekts WellTo (projekta Nr.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) ir 

finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora 

uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu 

izmantošanu. 

Projekta mājaslapa: 

https://www.wellto.eu 

https://www.facebook.com/ProjectWELLTO 

  


