
 

Priekšmets:  Viesmīlības pamati 

Tēma: Komunikācija ar klientiem. 

Smiltenes tehnikums 

Elizabete Pudāne 



Klienti 
• 1.Pasūtījumu vai preču pircējs, pasūtītājs, kas 

izmanto kādas iestādes, uzņēmuma vai 

organizācijas piedāvājumu 

• 2.Fiziska vai juridiska persona, kas saņem tūrisma 

pakalpojumu vai pērk to trešās personas 

interesēs/Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā 

vārdnīca/ 



Klienti 

• Klientus iedala: 

o Pēc to attieksmes pret piedāvātajiem 

pakalpojumiem (vienreizēji, pastāvīgi, 

klientu programmas dalībnieki, ar 

speciālām vajadzībām) 

o Pēc vecuma, ģimenes stāvokļa: skolēni, 

jaunieši, studenti, ekonomiski aktīvie, 

pensionāri, ģimenes ar bērniem) 



Klienti 

• Pēc pakalpojumu izvēles un samaksas veicēja 

(individuāli, grupas, mazās grupas, VIP, 

kooperatīvie) 

• Pēc motivācijas (aktīvā un pasīvā atpūta, 

pasākumu, izstāžu, konferenču u.c.) 

• Pēc pastāvīgās dzīves vietas un tautības, pēc 

ieradumiem un tradīcijām u.c. 



Klienti un vajadzības 

• Katram klientam savas vajadzības, (katrs ir 

individualitāte), izpratne par ērtībām un 

apkalpošanas kvalitāti 

• Katra uzņēmuma virsuzdevums ir 

gādāt par klientu apmierinātību ar 

saņemtajiem pakalpojumiem! 

 



Komunikācijas process 

• Efektīva komunikācija notiek savlaicīga domu, ideju 

un zināšanu apmaiņa tā, kā cilvēki saprot viens otru. 

• Tā ir iejūtīga pret kultūru atšķirībām un dažādiem 

attīstības līmeņiem. 

• Tā iedrošina uz atsaucību, tā neaizvaino, 

neapmulsina un nenoniecina pārējos. 

 

 



Komunikācijas 
process 

Informācijas 
sniedzēja prātā 

rodas ideja/doma 

Informācijas 
sniedzējs savu 
domu /ideju 

pārveido 
mutiskā 

informācijā un 
nodod tālāk 

Informācijas saņēmējs 
apstrādā saņemto 

informāciju un pārveido 
to par ideju /domu savā 

prātā 

Sazināšanās ir 
bijusi 

veiksmīga, ja 
informācijas 

saņēmēja 
doma/ideja tāda 
pati kāda tā bija 

informācijas 
sniedzējā prātā 

pirms 
informācijas 
nodošanas 



Komunikācija 

• Pakalpojumu kvalitāte ir pilnībā atkarīga no 

pārdevēja un klienta attiecībām, kas balstītas 

patiesā, emocionāli inteliģentā komunikācijā 
  

   /Viesmīlības rokasgrāmata/ 

Pakalpojumu jomai raksturīgi -daudz 

tiešo kontaktu ar klientu 
 



Klientu vajadzības un komunikācija 

• Precizitāte (pakalpojumu pieņemšana, norunu 

ievērošana, norēķini u.c.) 

• Pieejamība  

• Sadarbība (jāprot komunicēt) 

• Padomi( konsultēt, apgūt ko jaunu, orientēties jaunā 

vidē) 



Personāla loma uzņēmuma komunikācijā ar 

klientu 

•  Personāls biežāk nonāk saskarē ar klientu 
nekā ar uzņēmuma vadītāju 

•  Personāls ar savu izskatu rada pirmo 
iespaidu par uzņēmumu 

•  Darbinieki parāda, kādu attieksmi var 
sagaidīt, vai tā orientēta uz klientu vai nē 

•  Personāls ir informācijas sniedzējs, palīgs 
un padomdevējs 

•  Darbinieki var panākt, ka klients īpaši 
novērtē personāla servisu 



Pakalpojumu jomu raksturo(1) 

• Drošība-personāla 
spēja sniegt solīto 
pakalpojumu 

• Laipnība-gatavība 
palīdzēt klientiem, jo 
īpaši neordinārās 
situācijās  

• Uzticamība-personāla 
spēja radīt sev 
uzticību (labs pirmais 
iespaids) 



Pakalpojumu jomu raksturo 

• Pieejamība-viegli 

nodibināt kontaktus 

ar personālu (ātra 

reakcija) 

• Komunikativitāte- 

spēja nodrošināt 

tādu apkalpošanas 

līmeni, kas mazina 

neskaidrības starp 

viesi un personālu 

 

 



Pakalpojumu jomu raksturo 

• Uzmanīga 
attieksme-

individuāla 

apkalpošana, 

kuras laikā ņem 

vērā ikviena viesa 

vēlmes 



Darba specifika klientu apkalpošanā 

• Vēlēšanās pakalpot viesiem 

• Ātra reakcija 

• Komunikācijas prasmes 

• Svešvalodu zināšanas 

• Godīgums 

• Spēja uzņemties atbildību 

• Harizma 

 



Paldies par darbu! 

 

 


