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 IEVADS  

 Gida vārda izcelsme franču valodā lietvārda izteiksmē no-

zīmē – “kāds, kas rāda ceļu”, kā darbības vārds tas tiek lietots ar 

nozīmi “parādīt ceļu”. Angļu valodā guide tiek pārsvarā izmantots 

kā “pavadonis”, “gids”. Profesiju klasifikatorā tūristu gids ir per-

sona, kura pavada ekskursantus vai ceļotājus viņu izvēlētajā maršrutā 

un interpretē teritorijas, kuras iekļautas maršruta prog-rammā, un 

ir saņēmusi specifisku kvalifikāciju. Savukārt ceļojuma vadītājs ir 

persona, kura vada ceļojumus, pārstāv tūrista, tūrisma operatora 

intereses un nodrošina programmas izpildi atbilstoši operatora 

pārdotajām ceļazīmēm. Tūrisma praksē ekskursanti un ceļotāji pa-

rasti nenošķir pavadošā gida un grupas vadītāja pienākumus, uztve-

rot šos tūrisma darbinieku nosaukumus kā sinonīmus. 

Tiesības būt gidam, vadīt ekskursijas un ceļojumus ir tikai 

personai, kura apguvusi profesijai atbilstošu, akreditētu izglītības 

programmu. Gida darbs – tas ir dzīvesveids, savas personības 

īpašību un zināšanu nemitīga pilnveidošana. Tas ir atbildīgs darbs, 

kas notiek nacionālā, starpnacionālā, kā arī starpvalstu un starpkul-

tūru līmenī, tādēļ gida darbība iziet ārpus individuālās atbildības 

robežām, jo tai ir tieša saistība ar valsts tēla veidošanu. 

Iegādājoties ceļazīmi, tūristi sagaida, ka gids būs dzīvesprie-

cīgs, laipns, iejūtīgs, labestīgs, spēs radīt pozitīvu, labvēlīgu noska-

ņojumu ekskursijas vai ceļojuma laikā un būs interesants, zinošs un 

patīkams ceļabiedrs, kas ir pretstatā uzskatam, ka tūrista gida  

galvenais uzdevums ir kvalitatīvas informācijas atlase, interesanta 

apskates objektu un vietu interpretācija, un māksla pasniegt tūris-

tiem informatīvo materiālu. Šī aktuālā pretruna par tūrista gida–

grupas vadītāja darba specifiku veido pamatu pētījumam par  

tūristu gida–grupas vadītāja lomu pozitīvā emocionālā klimata no-

drošinājumā tūristu grupā. 
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Pētījuma objekts ir gida – tūristu grupas vadītāja profesio-

nālā darbība, priekšmets – pozitīva emocionālā klimata veidošanas 

māksla gida darbā. Izvirzītā hipotēze – kvalitatīvs tūristu gida darbs 

nevar aprobežoties tikai ar informācijas pārvaldi, svarīga ir arī gida 

personības kvalitāte un prasme veidot tūristu vēlmēm atbilstošu 

emocionālo gaisotni. Pētījuma mērķis un uzdevumi ir dalīties pie-

redzē un izstrādāt ieteikumus tūristu gida profesionālo prasmju 

pilnveidošanā.  

Pētījuma teorētiskās un metodoloģiskās bāzes pamatā ir  

literatūras materiālos gūtās atziņas, autores personīgā pieredze,  

situāciju analīzes un elektroniskie vēstījumi – tūristu atsauksmes 

internetā par gidu–grupas vadītāju darbu. Pētījuma laikā izmantotas 

empīriskās metodes: datu vākšanas metode, novērošana, situāciju 

un elektronisko vēstījumu analīze, ka arī izmantoti literārās socio-

loģijas žanriskie paņēmieni, kad autors kļūst par mediju starp  

nejaušību un likumsakarību, veidojot konceptuālu modeli un pie-

dāvājot socioloģiskos skaidrojumus sabiedrībai. 

 

 

 

 




