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Priekšvārds 
 

Ciemiņš man diža rada 
Par visiem radiņiem. 

Latviešu tautas dziesma 
 
Par latviešu tautas seno sadzīves tikumu – viesmīlību un viesu uz-

ņemšanas prasmi – liecina minētās rindiņas no latviešu tautas dzies-
mas. 

Cilvēkiem raksturīgā viesmīlība jau sen kļuvusi par varenas noza-
res pamatu. 

Pēdējos desmit gados Latvijā ir notikušas kardinālas pārmaiņas 
tautsaimniecībā, tajā skaitā arī tūrismā. Pēc brīvvalsts pasludināša-
nas tika uzsākta valsts monopolsistēmas tūrismā likvidācija, valsts 
uzņēmumu privatizācija, jaunu uzņēmumu veidošana un nozares jau-
nas pārvaldes struktūras izveide. Latvijas tūrisms pakāpeniski iekļau-
jas pasaules tūrisma sistēmā. Būtiski ir mainījies Latviju apmeklējo-
šo ceļotāju kontingents. Viens gan ir palicis nemainīgs – ceļotājiem 
vajag: 

• naktsmītnes 
• uzturu 
• atpūtas, izklaides iespējas 
 
Par šo pakalpojumu sniegšanu gādā viesmīlības nozare. Tās dar-

bība pilnībā orientēta uz klientu vajadzību un vēlmju apmierināša-
nu. Klienti ir svarīgi gan viesmīlības uzņēmumu vadītājiem, gan dar-
biniekiem. Mūsdienās konkurences apstākļos izdzīvos tie uzņēmu-
mi, kas iegūs lojālus, pastāvīgus klientus. 

Viesmīlības nozare ir ļoti dinamiska. Ikviens klients, katra saskar-
sme ar viņu savā veidā ir unikāla. Tāpēc šai nozarei ir vajadzīgi dar-
binieki, kuri gatavi pārvarēt grūtības, tikt ar tām galā ”šeit un tūlīt”, 
kuri spēj paredzēt sarežģītas situācijas, pirms tās kļūst par reālām 
problēmām. 
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Šā mācību līdzekļa mērķis ir parādīt, kā tikt galā gan ar ikdie-
nas, gan neordinārām problēmām. 

Viesmīlības industrijā ir vajadzīgi darbinieki, kuri grib un prot 
saskatīt, novērtēt, domāt, rīkoties un mācīties visu mūžu. Mācību 
līdzekļa pamatā ir studiju kurss “Viesmīlība un saskarsme tūrismā”, 
tas paredzēts vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņiem un augst-
skolu studentiem, kā arī tiem, kuriem interesē darbs šajā nozarē. 

Mācību līdzeklī izmantoti Īrijas Cert Council for Education Rec-
ruitment and Training for the Hotel, Catering and Tourism Industry 
materiāli. 
Ņemot vērā, ka šāda tipa mācību līdzeklis ir pirmais latviešu va-

lodā, autore būs pateicīga par aizrādījumiem un priekšlikumiem grā-
matas satura un struktūras pilnveidošanai par sniegtajiem padomiem 
un atbalstu studiju kursa izveidē. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




