
Tūristu gidu problēmaspekti 
Latvijā 

Prezentācija, foto:  
Juris Smaļinskis 

LLTA “Lauku ceļotājs” 



Prezentācijas bloki 

• Pētījums par vides gidiem 

• Tūrisma gidu) evolūcija 

• Gidu problēmaspekti 

• Gidu izglītības aspekti 

• Pētījums par šī brīža 
“Pierīgas” piedāvājumu 
gidu kontekstā 

• TENDENCES 

• Diskusija 



Mana pieredze 

• “Brīvajā laikā” gids no 
1993. gada 

• Darbs valsts pārvaldē 
(dabas aizsardzības un 
tūrisma joma) 

• Kopš 2004. g. – Vidzemes 
augstskola 

• Kopš 2003. g. – darbs LLTA 
“Lauku ceļotājs” 

• Lektors dažos gidu kursos 



Pētījums par vides gidiem 

• Agra Velvere, gada projekts 
(2011. g.) “VIDES GIDU 
(VITILA) LOMA ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMO 
TERITORIJU 
IZMANTOŠANAI TŪRISMĀ 

• Darba vadītājs: J. 
Smaļinskis 

• Aptaujāta ½ no 123 
Latvijas vides gidiem 

 

 



Vides gidu darbība pēc kursu 
beigšanas 

Aptaujāto vides gidu skaits procentos

49%

51%

Nedarbojas kā vides

gids ĪADT

Darbojas kā vides gids

kādā no ĪADT

Datu avots: Agra Velvere 



Vides gidu skaits ĪADT 
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Vides gidu skaits (telpiski) 

Datu avots: Agra Velvere, interpretācija: Juris Smaļinskis 
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Datu avots: Agra Velvere 



Novadīto ekskursiju skaits 
ĪADT/kontekstā ar gidu skaitu 

Gidi 

Ekskursijas 

Datu avots: Agra Velvere, interpretācija: Juris Smaļinskis 



Kas izvēlas vides gidu pakalpojumus? 

 Mērķauditorijas, kuras visbiežāk izvēlas  vides gida pakalpojumus

9%

29%

16%

22%

10%

14%

Ģimenes

Skolēni

Pieaugušie

Interešu grupas

Pensionāri

Jaunieši, studenti

Datu avots: Agra Velvere 



Ekskursiju sezonalitāte 

Piedāvāto ekskursiju sadalījums 

35%

31%

34% Tūrisma sezonā (maijs-

septembris)

Visu gadu

Tūrisma sezonā-dabā, ziemā-

nodarbības telpās

Datu avots: Agra Velvere 



Cik daudz cilvēki izmanto gidu 
pakalpojumus? 

Apmeklētāju daudzums procentos, kas izvēlas vides gidu pakalpojumus 

ĪADT

13%

13%

55%

19%

Mazāk par pusi

Aptuveni puse

Grūti pateikt

Vairāk par pusi

Datu avots: Agra Velvere 



Mana kā gida pieredze (tendences) 

• 80. – 90. g. mija – ceļošana pa PSRS 

• 90. g. sākums. Dzelzs priekškara krišana. Vienalga kur un 
vienalga kā, Gidu ziedu laiks 

• 90. g. pirmā puse – “tuvās ārzemes”, Dienvid – Vidus – 
Rietumeiropa (dzīve autobusā). Gidu ziedu laiks turpinās! 

• 90. g. otrā puse – “tālās ārzemes”, pieaug lidojumu skaits, 
samazinās autobusu “tūres” 

• No 2000. g. – krīzei (korporatīvie pasākumi, kolektīvi) 

• Krīzes laiks - samazinās pieprasījums pēc gidu sniegtajiem 
pakalpojumiem. Telefons klusē! 

• Tālāk? Nākotne? Tuva? Tāla? 

 

 



Tūristu gids. 70 – 80 gadi. 
Padomju laiki 

• VIA studentu 
prezentācijas paraugs ... 



Tūrisma gidu problēmaspekti 

• Informācijas 
interpretācija 
(izmantošana, 
pielietojums, metodes) 

• Integrētu zināšanu 
nepietiekamība 

• Spēja ātri pielāgoties, 
rīkoties, operēt ar 
laiku/resursiem/klientu 
interesēm 

• Gida ētikas aspekti 

  

 Avots: Andris Klepers, 
Vidzemes augstskolas 
Tūrisma gidu 
programmas vadītājs 

 

Foto avots: www.va.lv 



 

 

Aktīvo gidu problemātika 

• Tehnisko prasmju + 
dabas izziņas zināšanu 
trūkums (studentu 
piemērs) 

• Ne – elastība, nespēja 
pielāgoties (sajust) 
klienta vēlmes 

• Nespēja orientēties 
stresa/ekstrēmās 
situācijās (nelaimes – 
gida dēļ) 

 

• Jauni, bez pieredzes 

• “Universālo kareivju” ir 
maz 

 Avots: Ilze Grīnfelde, 
Aktīvā tūrisma centrs 
“Eži” 

Foto avots: www.va.lv 



Muzeja (dabas, vides jomā) gida 
problemātika 

• Attiecīgo institūciju 
nestabilitāte 

• Lielā slodze (bez gida 
darbības – arī citi 
pienākumi) 

• Kvalitātes zudums, 
dominējot kvantitātei 
(apmeklētāju/ekskursiju 
skaitam) 

• Diāna Meiere, Latvijas 
Dabas muzejs, Vides 
gide 



Vēl problēmaspekti 

• Gidēšana – darbs vai 
papildus nodarbošanās? 

• Darbu apvienošana 

• Nevar dabūt gidu pēc 
vairākiem kritērijiem 

• Sertifikācija? Ko 
sertificēt? 

• Eksperiments 

 



Gidu izglītības aspekti 
Tūristu gidu profesijas standarts 
 

 

 

• Sk. Word failu 



Tūrisma gida un pasākumu organizatora programma  
Vidzemes augstskolā  



Tūrisma gida ceļojumu un 
pasākumu organizatora programma 
• http://www.va.lv/lv/turistu-gids 
• Filozofija 

Ievads sabiedriskajās attiecībās 
Uzņēmējdarbība 
Tūrisma pamati 
Individuālā jaunrade 
Angļu valoda (2 gadus) 
Vācu vai franču valoda (2 gadus) 
Izvēles daļā - krievu vai spāņu valoda, 
u.c. kursi 
Latvijas tautsaimniecība 
Baltijas tūrisma ģeogrāfija 
Baltijas un Eiropas vēsture 
Tūrisma tirgvedība 
Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms 
Tūrisma produkts 
Gidu darba metodiskie pamati  
Informācijas avoti un interpretācija 
 

 Komunikācijas treniņšPasākumu 
organizēšana un vadīšana 

 Brīvās informācijas sistēmas, 
Kultūras un mākslas vēsture 
Latvijas kultūras vēsture un tūrisms 
Latvijas tradicionālā kultūra 
Muzeju darbības pamatprincipi 
Pētījumu metodoloģija 
Pirmā palīdzība 
Publiskā runa un improvizācija 
Rīgas kultūras vēsture 
Sociālā psiholoģija 
Starpkultūru komunikācija tūrismā 
Tūrisma nozares likumdošana un 
tiesības 
Divi gada projekti un bakalaura darbs 
Prakse uzņēmumā (3 gadus) 
Mācību prakses ekskursija (4 gadus) 

http://www.va.lv/lv/turistu-gids
http://www.va.lv/lv/turistu-gids
http://www.va.lv/lv/turistu-gids


Šobrīd darbs pie tūrista gida 
rokasgrāmatas izstrādes (VIA) 

 

• Šogad darbs pie tūrisma 
gidu rokasgrāmatas 
izstrādes 

• Padomdevējs gidam 
(gan dabas, gan 
kultūras), labie piemēri 
un prakse 

 



Pētījums par “Pierīgas”piedāvājumu 
Neizmantotās iespējas 

 

• Apsekotas 8 populāras 
un “lielas” Rīgas 
viesnīcas 

• Izzināts viesnīcu 
sadarbības partneru 
piedāvājums – vienas 
dienas ekskursijas Rīgas 
apkārtnē 


