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Redaktores sleja

Ja jau naudā nav
laimes, tad atdodiet to
kaimiņiem!

Žils Renārs

Uzņēmumi aizvien vairāk sāk apzināties
reputācijas ietekmi uz savas darbības panākumiem, jo pircēji izvēles veikšanai arvien biežāk izmanto citu cilvēku pieredzi
un pozitīvās atsauksmes. Tieši reputācija
var palīdzēt klientam izvēlēties dārgāko
preci starp vairākiem līdzvērtīgiem pirkumiem.
Reputāciju lielā mērā veido darbinieki pārdevēji, kas katru dienu kontaktējas ar
pircējiem vai klientiem. Un der iegaumēt,
ka ir klienti, kas nedod otru iespēju labot
pirmo viedokli par uzņēmumu, ja tas ir
sabojāts. Pēc pārdošanas speciālistu domām, vairāk kā 70% neaprūpēto vai neadekvāti apkalpoto klientu nesūdzas, bet
vienkārši vairs NEKAD neatgriežas!
Pastāv viedoklis, ka pārdošana un klientu
apkalpošana ir sarežģīta un laikietilpīga.
Taču pārdošana balstās uz pavisam vienkāršām lietām – prast pārdot sevi (iepatikties), savu preci, un lepoties ar veikalu vai
uzņēmumu, kurā strādā. Un viss! Bet, šis
“viss” ietver tik ļoti, ļoti daudz. Pirmkārt,
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tas ir visnopietnākais darbs attīstot savu
personību, jo bez pūlēm mēs patīkam vienīgi saviem vecākiem. Pārdevējam jāspēj
atstāt savu Ego aiz darba vietas durvīm,
lai sāpīgi neuztvertu klientu iebildumus
un spētu viņos ne tikai ieklausīties, bet
arī sadzirdēt. Savukārt, lai prastu pārdot
preci tā ir jāpārzina, jāorientējas tirgus situācijā. Un nemaz nav tik daudz to uzņēmumu un veikalu, kuru darbinieki jūtas
lepni, ka pieder pie tā. Uzspēlēts entuziasms un liekuļota panākumu demonstrēšana, drīzāk gan saniknos pircēju.
Viennozīmīgi, ka tieši pārdevēji un pārdošanas vadītāji ir atslēgas posms, kas
nodrošina peļņu. Ne vienreiz vien mūsu
žurnāla lappusēs ir izskanējusi doma, ka
saražot nav māksla, bet māksla ir pārdot.
Cik ir to cilvēku, kas patiešām sapņu par
pārdevēja karjeru? Es diemžēl nezinu
nevienu! Vadot apmācību pārdevējiem
visbiežāk dzirdu: “Šis man ir pagaidu
darbs un tik līdz būs iespēja, to mainīšu.”
Tā domā pat augsta līmeņa, profesionāli
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pārdevēji, kas strādā šajā amatā pat vairāk
par piecpadsmit gadiem un ļoti, ļoti labi
pelna.
Šī žurnāla lappusēs pieredzē, zināšanās un
pārdomās ar jums dalās profesionāli pārdevēji, konsultanti un treneri.
Nauda! Nauda! Nauda! Nauda vienlaikus
ir un nav mūsu dzīves centrālā sastāvdaļa.
Tādēļ nedaudz parunāsim arī par naudu
un problēmām, kas mūs piemeklē šajā
trakajā skrējienā pēc tās, un neaizmirsīsim, ka dzīvotspējīgs uzņēmums un
dzīvotspējīgs biznesmenis pēc būtības ir
viens un tas pats. Viens bez otra nevar
pastāvēt, tādēļ turpinām rakstīt par veselības jautājumiem, bet tie ir saistīti ar
domāšanu. Izrādās, ka pareizi domāt arī ir
jāprot! Vadoša darbinieka galvenais darba
instruments taču ir smadzenes!

Kā gūt panākumus?
Smejies bieži un mīli daudz,
Lai gūtu gudru cilvēku cieņu
Un bērnu pieķeršanos;
Lai saņemtu godīgu kritiķu atzinību
Un spētu panest viltus draugu nodevību;
Lai spētu novērtēt skaistumu;
Lai spētu atklāt citos viņu labākās puses;
Lai ziedotu sevi;
Lai darītu pasauli nedaudz labāku –
Vai nu ar veselīgu bērnu,
Kādu dobīti dārzā,
Vai ar sabiedrības stāvokļa uzlabošanu;
Lai tu būtu rotaļājies un smējies kaismē
Un dziedājis līksmē;
Lai apzinātos, ka kādam ir bijis vieglāk uzelpot
Tāpēc, ka tu esi dzīvojis ...
Tikai tā gūsi panākumus.
Ralfs Valdo Emersons

Vadība

Klients atgriežas tur,
kur ir labi!
Ar tirdzniecības parka Alfa direktoru Zigmundu Vīķi sarunājās Elga Zēģele

Linstow Center Management Latvijā ir jau
vienpadsmit gadus. Pirmais tirdzniecības centrs, ko
tā sāka apsaimniekot, bija Universālveikals Centrs.
Tad sekoja Mols, Dole, Alfa un visbeidzot Origo.
Alfā ir tirdzniecības vietu deficīts. Šobrīd rindā gaida
apmēram četrdesmit tirgoties gribētāji. Jo Alfa
Latvijā ir Nr.1! Apgrozījums pagājušajā gadā bija 106
miljoni latu, bet kopējais pircēju skaits bija deviņi ar
pusi miljoni. Katru nedēļu šo tirdzniecības centru
apmeklē ~ 180 000 pircēju.
Lūdzu, pastāstiet par uzņēmumu, kam pieder tirdzniecības parks Alfa.
Uz doto brīdi Alfa pieder investīciju fondam ACTA, bet pašos
pirmsākumos un tagadējā apsaimniekošanā tā ir Linstow Center
Management pārziņā. Tā ir norvēģu izcelsmes kompānija, kas
pieder Linstovu ģimenei. Šai holdinga kompānijai ir vairāki
darbības virzieni. Piemēram, viesnīcu ķēde Reval, nekustamo
īpašumu firma, kruīza kuģi un tirdzniecības centru attīstīšana.
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Šai kompānijai pieder pasaulē divi lielākie kruīza kuģi, kas darbojas Karību jūras reģionā. Tā ir milzīga izklaides industrija. Vēl
viens šīs kompānijas darbības virziens ir tirdzniecības centru
attīstīšana un uzturēšana. Lielākais darbības reģions ir Baltijas
valstis, kur veiksmīgi izveidojusies diezgan plaša tirdzniecības
centru ķēde. Latvijā tādi ir pieci – Alfa, Origo, Galerija Centrs,
Mols, Dole un Ulemiste, kas atrodas Igaunijas galvaspilsētā – Tallinā.

Vadība

Kompānijas nosaukumā iekļauts vārds „management” (menedžments) iezīmē mūsu pamatuzdevumus - vadīt, jo visus
servisa darbus, piemēram, apsardzi un uzkopšanu, pērkam kā
ārpakalpojumus no malas. Ja šo pakalpojumu piegādātāji strādā
neatbilstošā kvalitātē, tad mainām tos. Mēs esam operatori, kas
atrod labāko un efektīvāko veidu, kā uzturēt un attīstīt tirdzniecības centru, un mūsu
nomnieki to novērtē. Linstow Center Management
Latvijā ir jau vienpadsmit
gadus. Pirmais tirdzniecības
centrs, ko tā sāka apsaimniekot, bija Universālveikals
Centrs. Tad sekoja Mols,
Dole, Alfa un visbeidzot
Origo, kas ir ļoti interesants
tirdzniecības centrs no pilsētvides organizācijas skata
punkta, jo tika apvienots
tirdzniecības centrs un stacija. Domāju, ka cilvēkiem
tas ir liels ieguvums, jo tagad vilcienu var gaidīt visu
dienu un pa to laiku ir ko
iesākt.
Lūdzu, pastāstiet par
sevi!
Pēc izglītības esmu politologs, taču studijas vēl turpinu. Man ir arī ekonomiskā
izglītība. Esmu apmācīts
tirdzniecības centra vadītājs, jo esmu apguvis īpašu
programmu, kas paredzēta
tieši lielu tirdzniecības centru vadītājiem. Jau vairāk kā
piecdesmit gadus pastāv un
koordinē nozares pārstāvjus
starptautiska
organizācija International Council of
Shopping Centers (Starptautiskā tirdzniecības centru
padome), tajā ir vairāk kā
70 000 biedru. Šī organizācija veic arī tirdzniecības centru vadītāju apmācības. Mācības notika Briselē kursu veidā. Tas, ko
mēs Latvijā apgūstam un īstenojam pēdējo desmit gadu laikā,
veidojot lielos supermārketus un tirdzniecības centrus, Amerikā
tiek praktizēts kopš pagājušā gadsimta četrdesmitajiem gadiem.
Amerikāņiem ir uzkrātas gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, kas lieti noder jebkuram centra vadītājam. No otras puses,
man tā bija zināšanu atsvaidzināšana, jo Linstow Center Management grupā darba procedūras un kārtība ir sīki reglamentēta

un dokumentēta. Tāpēc mēs precīzi zinām, kas un kā jādara dažādās situācijās. Piemēram, pie mums pastāv „Drošības tehniskā rokasgrāmata”, tāpēc nekad nav radusies situācija, kad darbinieki apjūk un izmisumā sāk domāt: “Ko man tagad darīt?”
Viss jau ir zināms. Pat nestandarta situācijām ir radīta sistēma,
kā tādos brīžos jārīkojas, kādi cilvēki jāinformē, lai ziņas ātri
nonāktu pie atbildīgajiem
dienestiem.
Kāds bija Jūsu ceļš uz šo
atbildīgo amatu - tirdzniecības parka Alfa direktors?
Esmu dzimis un audzis Valmierā. Par savu darba gaitu
sākumu uzskatu jauniešu
politikas aktivitātes 1996.
gadā. Toreiz bija populāri
skolēnu parlamenti un bija
pat skolēnu Saeima, es biju
aktīvs skolnieks un šajos
procesos piedalījos. Skolas
laikā aktīvi darbojos skolas parlamentā, kā arī biju
Valmieras rajona skolēnu
pašpārvaldes priekšsēdētājs.
Tagad gan esmu pilnīgi pārcēlies uz Rīgu un uz Valmieru braucu ciemos.
Pirms desmit gadiem tika
izveidoti Izglītības ministrijas subsidēti Jaunatnes
iniciatīvu centri. Tiem bija
finansiāls atbalsts, un tajos
aktīvi jaunieši organizēja
dažādus projektus, kā arī
nometnes, lai izprastu un
izzinātu dažādu nozaru pamatus, piemēram, ekonomiku, politiskos procesus
un cilvēktiesības. Tas bija
interesanti, jo tolaik notiZigmunds Vīķis
ka tikšanās ar dažādu jomu
speciālistiem. To darot, sapratu, ka mans darbības lauciņš varētu būt politika. Pēc pamata
definīcijas politika ir spēja un ietekme virzīt sabiedrisko domu
un procesus sev vēlamajā virzienā. Politiķis jau tas pats vadītājs
vien ir, tikai bez padziļinātas ekonomiskās izglītības. Es viennozīmīgi neesmu finansists, taču mūsu uzņēmumā ir atsevišķi departamenti, kas nodarbojas ar savas kompetences jautājumu risināšanu, jo ir, piemēram, finanšu departaments, un ikviens tajā
pilda savas funkcijas. Mans galvenais uzdevums ir koncentrēties
uz tirdzniecības centra vadības jautājumiem un attīstību.
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Vadība

Atgriezīšos pie savas karjeras sākuma. Pēc vidusskolas iestājos
Latvijas Valsts universitātē un mācījos, lai kļūtu par politologu.
Studēju klātienē, budžeta grupā, taču pēc pirmā gada sapratu,
ka gribas ne tikai mācīties, bet arī dzīvot. Pirmo darbu atradu reklāmas aģentūrā, kur organizēju un vadīju dažādu pārtikas produktu degustācijas. Laikam jau kā puisim man pārsvarā
bija jāstrādā ar alkoholiskajiem dzērieniem, un man uzticētais
klients bija Latvijas balzams. Pēc gada, izturot nopietnu konkursu, aizgāju strādāt uz šo uzņēmumu par tirdzniecības pārstāvi. Sākumā biju pārdošanas pārstāvju palīgs, kas brauc līdzi
tirdzniecības aģentam. Kamēr viņi tirgojās un slēdza darījumus,
es savedu kārtībā visu, kas saistīts ar mūsu produktu „merčendaizingu” - pareizi izvietoju un sakārtoju preces, kā arī noformēju tirdzniecības vietas ar plakātiem. Tirdzniecības procesu
iepazinu no pašiem pamatiem.
Pēc dažiem mēnešiem saņēmu piedāvājumu kļūt par tirdzniecības pārstāvi un pieņēmu to. Sākumā strādāju Pārdaugavā, bet
vēlāk jau Rīgas centra rajonā, un tā bija diezgan liela atbildība,
jo tur esošie klienti bija vairāk vērsti uz ilgstošu attīstību un
biznesa, nevis spekulantu domāšanu. Darbs man patika, taču
ar laiku parādījās rutīnas pazīmes. Gribējās kaut ko jaunu un
vairāk. Arī uzņēmumā notika izmaiņas, jo Latvijas balzams savu
pārdošanas daļu pārdeva citam uzņēmumam. Sāku strādāt tajā,
taču šai uzņēmumā bija citādāka personāla vadības politika un
apmaksas sistēma. Nolēmu kaut ko mainīt. Mani uzaicināja nākt
atpakaļ uz Latvijas balzama mārketinga daļu. Tā es 2003. gadā
kļuvu par mārketinga atbalsta speciālistu. Tas ir darbinieks, kas
nenodarbojas ar jaunu produktu izstrādi, bet gan ar to „bīdīšanu” un virzīšanu tirgū ar BTL (below the line) aktivitātēm.
Tas nenozīmē vienkāršu reklāmas izvietošanu medijos, bet gan
meklēt nestandarta darbības iespējas un tās realizēt, piemēram,
plānot sponsorēšanas pasākumus. Sadarbojos arī ar reklāmas
aģentūrām, un tas bija interesants un aktīvs darbs.
Pēc nepilniem trīs gadiem sapratu, ka darbs ir labs un man patīk
tā saturs, bet atkal gribējās kaut ko vairāk. Likās, ka spēju darīt
ko līdzīgu, bet vēl atbildīgāk, nopietnāk un pamatīgāk. Mani
uzaicināja personāla atlases firma, kas specializējusies vidējā un
augstākā līmeņa vadītāju meklēšanā dažādiem uzņēmumiem.
Viņi man piedāvāja kļūt par mārketinga vadītāju. Tikai trešajā
tikšanās reizē uzzināju, ka man būs jāstrādā lielākajā Latvijas
tirdzniecības centrā Alfa. Tas bija liels lēciens - daudzreiz lielāka
atbildība un nopietns izaicinājums. Sapratu, ka būs daudz jāuzzina un jāmācās, taču būs arī interesanti. Tā tas arī bija.
Pagāja vēl divi gadi, un mans darbs tika novērtēts, jo uzņēmuma vadība man piedāvāja kļūt par tirdzniecības centru Dole un
Minska direktoru. Pareizāk – viena tirdzniecības centra un viena
lielveikala, jo viens bija salīdzinoši neliels. Savus pienākumus
apmēram jau apzinājos, tomēr tad vēl neiedomājos, ka kļūšu arī
par namu pārvaldnieku, tehnisko direktoru un daudz ko citu
vienā personā.
Pagāja neilgs laiks, apmēram seši mēneši, un Alfā notika izmaiņas. Iepriekšējā direktore Iveta Feldmane pieņēma citas profesijas izaicinājumus. Ar Ivetu mēs bijām labi sastrādājušies. Kopš
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Vadība

tā laika esmu ieguvis pārliecību visai turpmākajai profesionālajai darbībai, ka ir ļoti pareizi, ja kolektīvā vienkopus strādā
sievietes un vīrieši. Tā vajag! Ja uzņēmumā ir tikai sievietes vai
tikai vīrieši, tad rodas zināmas tendences, tomēr ir gadījumi,
kad nepieciešami atšķirīgi viedokļi un redzējums.
Tā es atgriezos tirdzniecības parkā Alfa, bet nu jau direktora
statusā. Ir pagājis pirmais darba gads šajā amatā, un tas ir bijis
veiksmīgs, jo mums ir labi finanšu rādītāji un daudz kas izdarīts
arī no mārketinga viedokļa. Tāds bija mans ceļš uz šo amatu.
Ko nozīmē būt tirdzniecības parka direktoram?
Tas nozīmē, ka esi cilvēks orķestris, kas pārzina pilnībā visus
procesu no un līdz. Ir jāpārzina dažādi procesi, kas notiek tirdzniecības centrā. Sāksim ar finansēm – kādi ir mārketinga tēriņi,
ēkas uzturēšanas izdevumi, visi pārējie izdevumi un ienākumi.
Tad jārūpējas par ēkas uzturēšanu, lai būtu kur tirgot. Svarīgs
uzdevums ir attiecību veidošana un uzturēšana ar nomniekiem.
Nomas līgumi gan man nav jāslēdz, jo to dara Nomas departaments, taču mans uzdevums ir nomnieku koordinēšana uz
vietas, lai viņi varētu veiksmīgi iekārtoties un strādāt. Piemēram, tie ir remonti un darbs ar jauniem nomniekiem. Manā
kompetencē ir mārketinga stratēģijas izstrāde un budžeta plānošana. Kopā ar mārketinga menedžeri un aģentūru domājam,
kādas mārketinga aktivitātes un kampaņas realizēt, jo, ja ēka un
finanses ir kārtībā, tad veiksmes nodrošināšanai atliek tikai labs
mārketings.
Vai nomnieki piedalās ar savām idejām, veidojot mārketinga stratēģiju nākamajam gadam?
Jā, mums ir mārketinga padome. Mūsu struktūra ļoti vienkārša,
caurredzama un saprotama. Katrs nomnieks skaidri zina, kur
viņš izvēlējies strādāt un kādos procesos būs jāiesaistās. Nav
tā, ka nomnieki tikai izīrē telpas un maksā nomu. Viņi iestājas nomnieku asociācijā, kas divreiz gadā sasauc kopsapulci.
Pavasarī mēs prezentējam pagājušajā gadā padarīto un budžeta sadalījumu, jo visas finanses, ar ko operējam, ir nomnieku
maksājumi - nomas maksa, pievienotās maksas par uzturēšanu,
maksa par komunālajiem pakalpojumiem un servisu, kā arī
mārketinga maksa. Tādi ir nomnieka finansiālie ieguldījumi,
par kuriem mēs atskaitāmies, kas, kur un kā ir iztērēts. Šis process ir caurspīdīgs. Ja ir gadījumi, kad nauda nav iztērēta, tad
mēs to atgriežam atpakaļ. Piemēram, pagājusī ziema bija silta
un apkurei paredzētie līdzekļi netika iztērēti, bet nauda budžetā
ir rezervēta tieši šim mērķim..
Mārketingā naudu investējam arī jaunajās tehnoloģijās, jo
šodien mārketinga iespējas ir fantastiskas un to ir neskaitāmi
daudz.
Nomnieku asociācijas sapulcē tiek ievēlēta mārketinga padome,
kas sastāv no sešiem cilvēkiem. Ikviens var izvirzīt savu kandidatūru. Es kā direktors esmu mārketinga padomes priekšsēdētājs.
Rudens sapulcē mēs, tirdzniecības parka vadība, prezentējam
nākamā gada mārketinga plānu. Par to tiek aktīvi diskutēts.
Nekādu būtisku iebildumu parasti nav, jo, veidojot šo plānu,

strādājam ļoti atbildīgi, nopietni un pamatīgi, un viss tiek izplānots līdz pat sīkumiem. Mums palīdz radošā aģentūra un mediju aģentūra. Radošā aģentūra domā, kā izpildīt mūsu kopīgi
nospraustos mērķus un ar kādiem līdzekļiem to izdarīt.
Mārketinga padome tiek sasaukta reizi divos mēnešos. Tajā mēs
pārrunājam aktualitātes un informējam šo institūciju par saviem
plāniem. Mūsu sadarbība ir ļoti demokrātiska un pārskatāma.
Tādā veidā nomnieki ietekmē šejienes dzīvi.
Nomnieki ir mūsu lielās mājas iedzīvotāji. Mūsu sadarbība ir
vistiešākā. Mēs raugāmies, lai visā mājā ir kārtība. Dažreiz kādu
nākas arī sodīt, jo kārtība ir viena, un neviens nevar izdomāt
savu. Tas ir norunāts līgumā. Linstow grupā ir izstrādāts standarts, kas notur vienādi augstu līmeni. Ja pie šī līmeņa nepieturas, tad procesi aiziet šķērsām, jo sākas dažādas interpretācijas
un katrs izdomā kaut ko savu. Piemēram, darba laikā veikals
nedrīkst būt aizvērts. Visas situācijas ir reglamentētas “Iekšējās
kārtības noteikumos”. Mūsu mērķis nav sodīt, bet gan izvairīties no problēmām un sliktas apkalpošanas.
Reizi mēnesī notiek veikalu vadītāju sanāksmes, kur viņi tiek
informēti par to, kāds ir apgrozījums un kādas kampaņas tiek
plānota. Vienlaikus mēs viņus lūdzam šīs ziņas nodot saviem
darbiniekiem un vadībai.
Jau trešo gadu izdodam iekšējo laikrakstu Alfietis. Tas ir regulārs iekšējais komunikācijas līdzeklis, kur aprakstām svarīgāko,
kas notiek mūsu centrā, analizējam labus piemērus no pasaules
prakses un aktualizējam dažādus diskutējamus jautājumus, kas
ir svarīgi, lai uzlabotu darbu procesus. Laikrakstā ir arī apsveikumu daļa un intervijas ar dažādu veikalu vadītājiem. Cenšamies, lai tas ir informatīvs un vienlaikus izklaidējošs, lai cilvēki
to lasītu.
Tā mēs šeit dzīvojam - nomnieki ietekmē mūsu dzīvi un mēs
ietekmējam viņējās. Gandrīz kā ģimenē!
Vai pie jums telpas nomā tikai lieli un veiksmīgi uzņēmumi?
Visi ir veiksmīgi, bet visi nav lieli! Tas ir pareizi – ja visi būtu
lieli, tad Alfai būtu jābūt desmit reizes lielākai. Ir lielie jeb enkurnomnieki, piemēram, RIMI, kas ir viens no nozīmīgākajiem
mūsu klientiem. Pārtikas veikals piesaista cilvēkus tirdzniecības
centram pats par sevi. Mazais nomnieks mums ir tikpat svarīgs, kaut arī aizņem proporcionāli mazāku platību. Tomēr pēc
būtības nomnieku tiesības un pienākumi ir vienādi. Viņi prasa
darba kvalitāti no mums un mēs no viņiem. Atlaides nav nevienam.
Vai nomnieki paši piesakās vai arī jūs tos meklējat?
Mums ir Nomas departaments, kas nodarbojas ar visu piecu
Linstow grupas tirdzniecības centru nomnieku sastāva plānošanu. Pie mums Alfā ir vietu deficīts. Šobrīd rindā gaida apmēram
četrdesmit tirgoties gribētāji. Jo mēs Latvijā esam Nr.1! Apgrozījums ir galvenais! Mūsu apgrozījums pagājušajā gadā bija 106
miljoni latu, bet kopējais pircēju skaits bija deviņi ar pusi miljoni. Katru nedēļu mūsu tirdzniecības centru apmeklē ~ 180 000
pircēju.
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kais ir atrašanās vieta, atrašanās vieta un vēlreiz atrašanās vieta!
Protams, svarīgi ir arī tas, cik ērta ir piekļūšana, vai nav kaut
kāda veida apgrūtinājumi un cik ir automašīnu stāvvietas. Var
uzbūvēt skaistu tirdzniecības centru ārpus pilsētas centra, bet ja
tam ir maza un vienmēr pilna autostāvvieta, tad neviens neapstājas. Sešdesmit procenti no mūsu pircējiem ir autobraucēji,
bet trīsdesmit procenti atbrauc ar sabiedrisko transportu. Tas,
ka pie mums var atbraukt ar trolejbusu, tramvaju un autobusu,
ir vēl viens mūsu lielveikala pluss. Vienīgi vilcienam pieturas
“Tirdzniecības parks Alfa” vēl nav. Atlikusī daļa ir apkārtnes iedzīvotāji, kas nāk kājām. Tiešām, svarīgākais ir atrašanās vieta,
un Alfa atrodas uz galvenās Rīgas artērijas. Brīvības iela ir galvenā Rīgas iela, kas nekad nav apsīkusi.
Krasta ielā visi veikali atrodas virzienā uz centru, bet
cilvēki iepērkas pa ceļam uz mājām, dodoties ārā no pilsētas.
Tagad attīstās lokālie lielveikali, kas pamatā ir pārtikas veikali, jo
pārsvarā cilvēki nebrauks uz Alfu, lai nopirktu tikai maizi. Manuprāt, šis tirgus sakārtojas. Vēl pirms desmit gadiem likās – kas
gan iepirksies tik lielā centrā kā Alfa? Tagad redzam, ka tas ir vēl
par mazu, nomnieki prasa telpas, bet pircēji – veikalus. Paldies
tiem cilvēkiem, kas noticēja, ka šīs vecās, pusslepenās rūpnīcas
vietā var tapt tirdzniecības centrs.
Vai Jūs piekrītat amerikāņu viedoklim, ka katrs, centīgi
mācoties, var kļūt par pārdevēju?
Nē, nepiekrītu! Manā skatījumā jēdziens „pārdevējs” labā nozīmē ir cilvēks, kurš pārdod, nevis kasieris, kas stāv pie kases
un izsit čeku. Kasieris gan var būt jebkurš. Tehnika tā ir attīstījusies, ka īsti nekas nav pat jāzina, aparāti paši nolasa svītru
kodus. Pārdevējs nevar būt jebkurš! Labs pārdevējs vispār ir liels
retums. Tas ir cilvēks, kas jūt citus cilvēkus, kas ir praktiskais
psihologs. Iemācīties teoriju var, taču harizma, spējas, sestais
prāts, intuīcija vai vēl kaut kas – tās ir lietas, kas vai nu ir, vai
nav. Pārdevējam piemīt sevišķs personības īpašību kopums. Arī
tas, ka kāds ir teicams finansists vai analītiķis, nenozīmē, ka viņš
būs labs pārdevējs.

Vai jūsu centra veiksmes faktors nav atrašanās vieta?
Atrašanās vieta ir divas trešdaļas no veiksmes. Vēl svarīgs faktors
ir lielveikala izmērs. Tagad redzam, ka arī Alfa varētu būt vēl lielāka. Kad to cēla, sākotnējā doma bija nedaudz citāda - pārtikas
veikals RIMI un cita tipa lielie veikali, taču atbilstoši pircēju
pieprasījumam koncepcija mainījās. Tika uzbūvēts otrais stāvs,
pēc tam vēl viena piebūve, tad nākamā, un tā mēs visu laiku
paplašināmies. Jā, tirdzniecības centram pēc definīcijas svarīgā-
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Vai tirdzniecības parkā Alfa, tāpat kā citur, arī ir jūtams
labu pārdevēju trūkums?
Katrs klients ienes naudu, tādēļ ir svarīgi pie viņa pieiet, uzzināt, ko viņš vēlas, un pēc tam ieteikt un palīdzēt. Alfā uz visu
tirdzniecības centru fona ir vislabākais pārdevēju sastāvs. To neizdomāju es, to ir atzinuši pircēji. Mums ir sava mācību programma – Linstow akadēmija, un visiem nomniekiem obligāts
noteikums ir sūtīt vienu savu pārstāvi uz tās kursiem. Pēc tam
šis darbinieks kļūst par treneri pārējiem sava veikala darbiniekiem. Tas var būt veikala vadītājs, personāla daļas vadītājs vai
jebkurš cits, kurš prot savas iegūtās zināšanas nodoto tālāk citiem. Linstow akadēmijā viņš apgūst mūsu tirdzniecības parka
“Klientu apkalpošanas standartu”. Tas nav nekas „ultraneparasts”, bet normālas prasības – kā apkalpot klientu, kā pārdot,

Vadība

kādam jābūt veikala izskatam un noformējumam, kā jāizkārto
preces, lai tās būtu pārskatāmas un viegli pieejamas. Cenai jābūt
redzamai un pārdevējam jābūt vārda zīmītei, lai pircējs zina, ka
tas ir pārdevējs, nevis viens no pircējiem.
Liekas, ka tas ir vienkārši, bet ir darbinieki, kas sākumā pat to
nezina. Tāpat jāzina, cik svarīgs ir pirmais kontakts, acu kontakts un sasveicināšanās, lai cilvēks zina, ka viņš ir pamanīts un
var lūgt palīdzību. Pārdevējam jāprot izzināt pircēja vajadzības,
ko viņš meklē, un tikai pēc tam var piedāvāt konkrētus izmērus.
Tikai tad, kad pircējs ir izvēlējies, var piedāvāt vēl kaut ko, kas
piestāv pie pirkuma. Tā jau ir papildus pārdošana, kas Latvijā
ļoti klibo. To mēs saviem nomniekiem atkārtojam un atkārtojam, jo tas jau ir tas īstais bizness.
Jūs saviem nomniekiem atvieglojat dzīvi, jo izglītojat
viņu darbiniekus?
Nē, mēs apmācām tikai vienu viņu darbinieku, kura uzdevums
pēc tam ir apmācīt pārējos. Visu pārdevēju apmācību nodrošināt mēs nevaram, jo Alfā viņu skaits ir aptuveni 1500. Bet jāapmāca viņi ir, jo pretējā gadījumā mēs nevaram prasīt „Klientu
apkalpošanas standarta” ievērošanu. Šī standarta ievērošana ir
norunāta līgumā. Ja to nedara, tad mēs esam spiesti piemērot
soda sankcijas. Ir bijuši arī gadījumi, kad laužam līgumu.
Manuprāt, tas ir liels bonuss, jo citiem tirdzniecības uzņēmumiem arī „Klientu apkalpošanas standarts” ir jāizstrādā pašiem.
Ja uz jautājumu skatāmies tā, tad – jā. Taču no otras puses,
mums ir lielas nomas maksas, un prasības ievērot arī nav viegli.
Šeit ir vairāk pircēju, kas ir svarīgi, jo nav jēgas strādāt nomalē,
kaut arī īres maksas tur ir zemas.
Kopumā Alfas pārdevēju profesionālais līmenis ir pietiekami
augsts. Protams, ka vēlamies, lai tas būtu vēl labāks, lai attieksme pret pircēju būtu īpašāka, lai pārdevēji vienmēr būtu smaidīgi un atsaucīgi. Cilvēki ir dažādi. Vieni ir komunikabli pēc
dabas, bet citi darba dienu pavada ar piepūli. Gribas, lai pie
mums apkalpošana ir tāda, ka, izejot no veikala, pircējs jūtas
labi, jo pirkums ir vērtīgs un iepirkšanās process bijis patīkams.
Mēdz būt, ka pārdevēji pārāk cenšas un pircējs to uztver
kā uzmācību.
Arī tas ir slikti, jo kā jau teicu, pārdevējam ir jājūt pircējs. Pircēju ieraugot, jau ir jāsaprot, kurā brīdī viņu uzrunāt vai neuzrunāt, bet tikai saskatīties un uzsmaidīt. Dažiem vajag ļaut
apskatīties, un tad uzdot jautājumu, kas atraisa sarunai. To līdz
pamatiem iemācīt nevar, tas ir jājūt.
Šobrīd situācija darba tirgū normalizējas un atkal var atrast labus darbiniekus. Pirms diviem gadiem šī situācija bija katastrofāla. Cilvēki izvēlējās vietas, kur var vairāk nopelnīt – darbu Īrijā
vai celtniecībā. Pašlaik cilvēku deficīta nav un mēs darbiniekus
varam pat izvēlēties. Atnākot jaunam darbiniekam, nomnieka
pienākums ir viņu iepazīstināt ar apkalpošanas standartu un apmācīt. Tad problēmas nerodas un arī klienti ir apmierināti.

Arī pircēji ir dažādi. Labklājības līmenis ir audzis – mēs braucam ar labām mašīnām, dzīvojam privātos dzīvokļos vai privātmājās, kas ir stilīgi un labiekārtoti. Cilvēkiem nepietiek ar to, ka
izsit čeku un pie preces ir cena. Viņi vēlas, lai pārdevējs izrāda
uzmanību, aprunājas un iesaka, lai pārdevējs būtu profesionāls
un pārzinātu preci. Pretējā gadījumā pircējam rodas sajūta, ka
konkrētais zīmols nav pietiekoši labs. Ja tu esi pieņēmis šo darbu un pārstāvi konkrēto produktu, tad tev par to ir jāzina viss.
Var jau būt, ka konkrētais zīmols neinvestē cilvēkos, lai viņi pārzinātu preci.
Vai zīmolu pārstāvji apmāca pārdevējus?
Jā, daudzi to dara. Pārsvarā tie ir lielie veikali. Būtu lieliski, ja
pārdevējus apmācītu vēl arī zīmolu pārstāvji. Apmēram puse no
mūsu veikaliem organizē arī savas apmācības. Piemēram, bankām tās ir ļoti augstā līmenī. Viņi saprot, ka klients ienes naudu,
un mēs strādājam viņa dēļ. Klients atgriežas tur, kur ir labi.
Vai Jūs pats sevi uzskatāt par pārdevēju?
Līdz šim nebiju par to domājis, bet – jā! Es esmu arī pārdevējs.
Galu galā esmu strādājis tirdzniecībā. Kad šeit Alfā biju mārketinga menedžeris, tad pārdevu reklāmas vietas, jo Alfa pati par
sevi jau ir kā mediju kanāls. Man patīk pārdošanas process, jo
tas ir interesanti. Jā, es uzskatu sevi par pārdevēju. Nezinu, cik
labu, bet uzskatu!
Pastāv uzskats, ka cilvēks nepārdod preci, bet sevi, un,
aizejot uz citu darba vietu, klienti aiziet kopā ar viņu.
Tās ir attiecības ar klientiem. Manuprāt, primārais ir pārdot nevis preci, bet labumus, ko cilvēks iegūs no tās. Piemēram, šis
trauks maksā 50 latus, un pircējam ir jāsaprot labumi, ko tas var
sniegt. Pārdevējam ir jāiepazīstina ar šiem ieguvumiem un jāsaskaņo tas ar cilvēka vajadzībām. Nepietiek, ka pasaka: „Ja pirksi,
tad iedošu atlaidi.” Pircējam nevajag ne to mantu, ne atlaidi, jo
viņš nesaprot, ko ar to darīt.
Vai Jūs neuzskatāt, ka karjera ir veidojusies no tā, ka
esiet sevi veiksmīgi „pārdevis”?
Negribas lielīties, bet, ja izvērtē, kāpēc man ir piedāvāti amati,
tad domāju, ka vadība bija pārliecinājusies, ka es spēju un varu
paveikt darba uzdevumus un ne tikai sausi, bet ar savu rokrakstu. Tas darbojas un ir efektīvi. Tās pašas aģentūras, ar ko reiz
sadarbojos Latvijas balzāmā, ir mani partneri arī šeit.
Kādi ir tirdzniecības parka Alfa nākotnes plāni?
Pašlaik tiek būvēta ceturtā kārta. Novembrī atvērsim kinoteātri ar astoņām kinozālēm. Pirmajā stāvā būs dažādi veikali un
pakalpojumu sniedzēji, bet no otrā stāva trīs līmeņos būs 8 kinozāles, kuras uzraudzīs profesionāls kinoteātru operators. Mēs
to nevaram, jo neesam iesaistījušies kino biznesā. Šis nomnieks
būs Kanādas uzņēmums, kas Eiropā sāka savu darbību Ungārijā
un turpināja attīstību Baltijas valstīs. Šī kompānija ir specializējusies kino ierīkošanā un vadīšanā tirdzniecības centros – tā
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Kāds ir tirdzniecības parks Alfa salīdzinājumā ar citiem
tirdzniecības centriem?
Apgrozījuma ziņā mēs esam lielākais no tirdzniecības centriem.
Platību ziņā var strīdēties, jo tās mēra dažādi – ar autostāvvietu
vai bez tās. Droši var teikt, ka mēs esam pirmajā trijniekā. Pēc
pircēju apmeklējuma esam otrajā vietā - pirmajā ir Origo. Tas
ir saprotami, jo šis tirdzniecības centrs ir savienots ar Centrālo
dzelzceļa staciju. Pie mums ir viena no lielākajām cilvēku plūsmām, tomēr svarīgākais ir visa centra apgrozījums. Piemēram,
Galerija Centrs šogad saņēma godalgu par otro vietu Eiropā kā
vislabāk atjaunotais tirdzniecības centrs. Pirmo vietu ieguva
tirdzniecības centrs Stary Browa, kas atrodas Polijas pilsētā Poznaņā. Tas ir liels sasniegums, jo Eiropā ir ļoti, ļoti daudz tirdzniecības centru. Manuprāt, Galerija Centrs ir ļoti interesants un
estētiski visskaistākais projekts, un tas labi iekļaujas Vecrīgā.

saucamie „kinomārketi”. Tādi kinoteātri jau darbojas Lietuvā,
un tagad Rīgā tādi būs divi, nesen atvērās arī Tartu un pēc tam
arī Tallinā.
Bet tas vēl nav viss. Mums jau ir gatavi projekti, un drīzumā šeit
blakus sāksim celt vēl vienu tirdzniecības centru. Tas atradīsies
tuvāk Šmerļa mežam, kur atrodas mūsu kompānijai piederoša
zeme. Tur atradīsies piecstāvīga biroja ēka, un pie tās piekļausies tirdzniecības centrs. Ar Alfu tas tieši savienots nebūs un atšķirsies konceptuāli – tur varēs nopirkt citas preces. Tur būs arī
tādi nomnieki, kuri šobrīd Latvijā vēl nestrādā, tādēļ ceram, ka
mūsu pircēji to novērtēs.
Šis projekts tiks pabeigts 2011.gada sākumā. Lieluma ziņā tas
līdzināsies apmēram pusei no Alfas. Būs arī pazemes autostāvvietas. Mums ir vēl tālāki plāni, bet tos vēl neatklāšu. Alfa attīstās un attīstīsies!
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Kāpēc pieci tirdzniecības centri apvienojāties Galactico
grupā?
Tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, tāpēc, lai pircēji saņemtu pēc
iespējas vairāk labuma, jo ar Galaktiko dāvanu karti var iepirkties visos piecos tirdzniecības centros. Piemēram, Alfas dāvanu
karte piedāvāja 170 veikalus. Tā bija izgatavota no papīra, un to
visu vajadzēja iztērēt uzreiz. Tagad dāvanu karte ir elektroniska,
un to var tērēt kaut vai pa santīmiem 750 dažādos veikalos. Domāju, ka tagad katrs var atrast to, ko vēlas. Otrkārt, tās ir rūpes
par nomniekiem, jo tas ir veids, kā īstenot efektīvas mārketinga
aktivitātes. Tagad, kad notiek izpārdošanas, mēs necenšamies
kliegt kurš skaļāk, bet visi runājam vienā balsī, vienā laikā un tas
ir ļoti skaļi un katram sadzirdami. Tas ir efektīvi un arī maksā
lētāk. Tā mēs ekonomējam nomnieku naudu.
Galactico mūsu tirdzniecības centru grupai ir kā kvalitātes zīme.
Apkalpošanas serviss visos piecos tirdzniecības centros ir vienādi
labs un tāds, pie kāda pircēji ir pieraduši. Domājam par nākamajiem projektiem, lai mūsu klienti būtu apmierināti un šos
piecus tirdzniecības centrus uzskatītu par savējiem.

Vadība

Ir tirdzniecības uzņēmumi, kuru vadītāji uzskata, ka mārketinga aktivitātēm nav atdeves. Kāda ir Jūsu pieredze?
Es pat nevaru iedomāties, kurš to varētu teikt! Negribas nevienu
apvainot, bet šis cilvēks droši vien nav studējis, un ekonomika
viņam ir sveša. Var, piemēram, izcept ļoti garšīgu torti. Visgaršīgāko pasaulē, bet, ja par to nevienam neteiksim, tad neviens
par to nezinās. Ja nu vienīgi draugi, kurus pacienāsim. Tagad ir
laiks, kad mārketingam ir fundamentāla nozīme. Vairs nepietiek
ar sludinājumu avīzē vai izkārtni. Mūsdienu mārketinga vēsture
lielākoties ir veidojusies Amerikā, un tur šī joma ir ļoti attīstīta.
Mārketings nav tikai reklāma, bet vispirms ir jāsaprot, kam tu
šo produktu esi radījis. Piemēram, tirdzniecības parks Alfa arī ir
produkts. Ir jāsaprot, kas ir mūsu pircējs, tad saprotam, kādiem
veikaliem šeit jābūt. Ja mēs te uztaisītu „butiku”, kas tirgotu
tikai pasaulslavenus zīmolus – Armani, Cavalli, Prada vai Escada, tad mūsu apgrozījums 106 miljonu vietā labākajā gadījumā
būtu 5 miljoni gadā.
Mums ir cita mērķauditorija – vidējā slāņa pircējs, kuram ir
darbs un nauda, kurš vēlas apģērbties, bet negrib arī pārmaksāt.
Tā ir lielākā mūsu sabiedrības daļa, kas pārsvarā domā racionāli. Piemēram, Galerija Centrs otrajā stāvā ir dārgāku apģērbu
veikali, jo to apmeklē daudz tūristu. Ceļojumā cilvēki atļaujas
vairāk. Varbūt, ka to pašu preci var nopirkt arī pie viņiem un
pie tam lētāk, bet atpūšoties mēs sevi lutinām. Mārketings liek
uzdot jautājumus: “Kas ir mūsu pircējs? Ko mēs viņam piedāvāsim? Kā mēs to darīsim?”
Kad produkts ir radīts, tad jādomā, kā to virzīt tirgū. Ja nav
konkurences, tad nevajag tērēt naudu, bet, līdzko parādās otrs,
tev ir jāstāsta pircējiem, ar ko tu esi labāks. Konkurents darīs to
pašu. Ja tu šajā laikā klusē, bet citi runā, tad pircējs domā, ka
tavs uzņēmums iet uz grunti. „Jā, jā! Kaimiņiene teica, ka viņiem kaut kas nav kārtībā.” Ja tu komunicē, tad esi dzīvs. Mārketings ir saruna, un, jo tu interesantāk stāsti, jo ieinteresētāks
ir pircējs. Piemēram, ja telpā ir vairāki cilvēki un viens klusē,
tad parasti visi iet pie tā, kas ir aktīvs un runā. Ja kāds saka, ka
mārketings ir lieks, tad es viņam ieteiktu pārdomāt, vai arī - lai
viņam veicas!

Kāda ir Jūsu darba diena?
Pirmdienas sākas ar sanāksmi, lai saprastu, kas ir noticis pagājušajā nedēļā un brīvdienās. Tajā piedalās apsardze, uzkopšanas
dienests, informācijas darbinieki un tehniskie menedžeri. Ātri
izrunājam jautājumus un saplānojam darbus.
Tad ķeros pie aktuālajiem darbiem: e-pasti, sarakstes, dokumenti. Darbs pie dažādiem uzlabojumiem, jo nepietiek ar izdomāšanu vien. Lielu daļu laika aizņem tikšanās, sarunas, koordinēšanas darbs un procesa vadīšana. Darba laiks ir no 9.00 līdz
18.00, taču nākas palikt ilgāk. Piemēram, tagad mēs plānojam
budžetu, un tas ir pietiekoši laikietilpīgi. Budžeta plānošana ir
ļoti svarīgs posms, jo jācenšas sadalīt līdzekļus maksimāli efektīgi. Paralēli budžetiem kopīgi ar radošo aģentūru plānojam nākamā gada mārketinga kampaņas.
No rīta ļoti ātri mēģinu ieskatīties presē. Katru dienu izstaigāju
centru, un tas aizņem daudz laika, bet dažreiz visu dienu nosēžu
kabinetā. Lielākā dienas daļa paiet, tiekoties ar nomniekiem,
piegādātājiem, sadarbības partneriem un aģentūrām. Piemēram, kino būve prasa līdzdalību celtniecības darba grupā. Arī
šiem procesiem es sekoju, man tur ir jābūt klāt un jāzina, kāda
ir situācija.
Svarīga darba daļa ir sanāksmes. Reizi nedēļā notiek visu piecu
tirdzniecības centru direktoru un augstākās vadības tikšanās,
kad risinām globālus jautājumus.
Kā Jūs pavadāt brīvo laiku?
Patīk braukt ar kalnu velosipēdu. Labprāt pavadu laiku kopā ar
draugiem. Izteiktu hobiju man nav. Kad ir iespējams izrauties
no galvaspilsētas steigas, labprāt braucu uz citām pilsētām –
Valmieru, Talsiem, Siguldu, kaut vai paēst vakariņas. Nomainīt
vidi ir viens no labākajiem veidiem, kā relaksēties. Apmeklēju
arī dažādus pasākumus un koncertus. Man ļoti patīk kino, un
to varu skatīties arī viens pats bez kompānijas. Grāmatas lasu
tikai atvaļinājuma laikā. Tā nav daiļliteratūra, bet publicistiski
pētnieciskā literatūra. Nesen izlasīju „Putina Krievija” un „Disidenta nāvi”.
Vissvarīgākā man ir ģimene. Ģimenes dēļ jau es strādāju. Man
liekas, ka viss, ko šajā pasaulē darām, notiek ģimenes labā.
Ko Jūs novēlētu saviem pircējiem?
Gribu vēlēt, lai visiem veicas! Lai viss Latvijā attīstās!
Krīzes situācija ekonomikā ir ciklisks process, tādēļ mediju un
politiķu panikai nav liela pamata. Tā vienmēr ir bijis - augšupeja, stagnācijas, kritums. Tas ir normāli! Galvenais – ar pārliecību un atbildīgi darīt to, ko protam, analizēt un rēķināt.
Lai visiem veicas, lai visiem ir nauda un lai visi iepērkas! Lai mēs,
kaut arī esam maza valsts, tomēr būtu konkurētspējīgi. Beidzot
jāatrod Latvijas īpaši unikālā darbības joma. Tirdzniecības centri mums ir tādā pašā līmenī kā Eiropā, varbūt pat labāki, bet
valstij, lai pelnītu naudu, nākotnes vīzijas nav. Bēdīgi, ka vēl
neesam atrisinājuši šo jautājumu.

oktobris-novembris, 2008
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Arī lielveikalu klienti grib
ATTIECĪBAS!...

Dr.oec Maira Leščevica
Vidzemes augstskolas Biznesa vadības docente

Pārdevējs, pārdošana, klientu apkalpošana...
pārdošanas apjomi, apgrozījuma palielināšana.
Visi šie jēdzieni pēdējo 15 gadu laikā ir kļuvuši ļoti
aktuāli.
Vienlaicīgi tirdzniecībā ir pieaudzis tieši tādu tirdzniecības objektu skaits, kas izceļas ar lielām tirdzniecības platībām, lielu
preču izvēli un sortimentu. Tie ir tā saucamie supermārketi, kas
latviešu valodā tiek saukti par lielveikaliem.
Tik liela izmēra pašapkalpošanās veikali Latvijā ir kopš pagājušā
gadsimta 90.gadu vidus. Sākumā daudzi klienti piedzīvoja šoku,
jo, ieejot šāda tipa veikalos, saprata, ka bez palīdzības nespēs
orientēties tik ļoti plašajā produktu klāstā. Taču klients ir iemācījies iztikt bez palīdzības un lieliski spēj orientēties lielveikalu
plašajā piedāvājumā. Tomēr atsevišķu preču nodaļās vēl joprojām ir sarežģīti sameklēt un paņemt vispiemērotāko preci... ir
nepieciešams kāds, kuram ir atbilstošas zināšanas, prasme un
kompetence... tāds, kurš orientējas preču klāstā, piedāvājumā
un, protams, pārdošanā.
Pārdošana pašapkalpošanās lielveikalos
Lielveikalos pārdošanas pamatideja ir tāda, ka lielākā daļa preču ir
tādas, kuras klients var izvēlēties un paņemt pats, bez palīdzības.
Tas var radīt mānīgu sajūtu, ka lielveikalos pārdošanai un apkal-
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pojošajam personālam nav tik liela loma kā cita izmēra veikalos.
Taču arī pašapkalpošanās veikalos ir preces, kuru iegādei ir nepieciešams apkalpojošais personāls. Klients pats nevar paņemt
preci (tā ir pārāk smaga vai neaizsniedzama), grūti izvēlēties
preci (liela izvēle) un nevar norēķināties. Tāpēc ir nepieciešami
pārdevēji. Ir nepieciešamas arī kases un kasieri. Kaut gan pasaulē jau tiek izmēģināti pašapkalpošanās veikali bez apkalpojošā
personāla tirdzniecības zālē, kur klienti paši izvēlas un paņem
preci, dodas uz pašnorēķināšanās kasi - noskenē preces un norēķinās. Pats saliek preces maisiņos un dodas prom.
Iespējams, ka tā ir arī mūsu aizņemtās sabiedrības nākotnes iepirkšanās vīzija, bet vai tiešām klienti jau tam ir gatavi un pats
galvenais, vai viņi to patiešām vēlas?
Mīts par pārdošanu
Pastāv viedoklis, ka pārdošana un klientu apkalpošana ir sarežģīta
un laikietilpīga. Taču pārdošana balstās uz pavisam vienkāršām
lietām – prast pārdot sevi (iepatikties), savu preci, un lepoties ar
veikalu, kurā strādā. Un viss! Nekādas liekas laika tērēšanas.

Rūpes par klientu primāro
vajadzību apmierināšanu
ir daļa no klientu
apkalpošanas, bet, ja
šo RŪPJU NAV, klients
nenopērk ne tuvu tam
preču daudzumam, ko
varētu nopirkt.
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Salona tipa veikalos klientu apkalpošanai tiek atvēlēts maksimums laika. Klienti šeit pavada laiku. Satiekas ar citiem klientiem. Un tas bieži ir pat svarīgāk par pašu pirkumu... Ir grūti
šādu pat situāciju kaut uz mirkli iedomāties pašapkalpošanās
veikalos. Un, ja arī tā notiek, tad sastrēgums un neapmierinātība ir neizbēgama. Jo cilvēku skaits, kas apgrozās pašapkalpošanās veikalos, ir daudz, daudz lielāks.
Pārdevējs pašapkalpošanās veikalā
Pārdevējam lielveikalā ir jābūt nedaudz atšķirīgam no maza, salona tipa veikala pārdevēja. Tālāk ir uzskaitītas būtiskākās atšķirības, raksturīgākās īpašības un metodes.
Vispirms lielveikalos preču klāsts ir daudz lielāks un arī izvēle
plašāka. Tāpēc pārdevējam lielveikalā ir jābūt daudz, daudz,
daudz zinošākam nekā neliela veikala pārdevējam.
Lielveikalu būtība ir tā, ka klients var iegādāties daudz preču
vienā vietā. Viņam nav jāapbraukā daudzi veikali, lai savāktu
visu nepieciešamo, piemēram, lai pagatavotu ‘rasolu’ vai lai ierīkotu zālāju mājas priekšā. Bet daži lielveikali ir patiešām LIELI.
Lai kaut ko atrastu, reizēm ir jāpavada puse dienas. Protams,
izeja ir sameklēt pārdevēju, kuram noteikti preču izvietojums ir
jāpārzina. Tātad svarīga ir prasme orientēties veikalā un atrast klienta meklēto preci.
Reizēm klienti par to, kas vēl ir vajadzīgs, atceras tikai tad, kad
ir jau atgriezušies mājās. Un tad ir jābrauc uz veikalu atpakaļ...
Varbūt pat vairākas reizes... Lai ietaupītu klienta laiku un enerģiju, pārdevējam lielveikalā ir jābūt arī spējīgam pārzināt dažādus risinājumus klienta konkrētajai situācijai.
Pārdevējam ir nepieciešamas būt arī psihologam un cilvēku
pazinējam. Taču pašapkalpošanās veikalos nav laika stāvēt un
novērot klientu, lai saprastu, kurā brīdī viņam tuvoties. Pārdevējam ir jāprot izvēlēties piemērotāko frāzi vai teikumu, ar kuru
var uzrunāt konkrēto klientu un ātrāk viņam palīdzēt iegūt kāroto pirkumu.
Salona tipa veikalos vienam pārdevējam dienā bieži vien ir jāapkalpo tikai daži klienti. Klientu apkalpošanas laikā pārdevēji bieži dara lietas, kas nav tieši saistītas ar pārdošanu – cienā klientus
ar kafiju un kūkām, iegādājas preces citos veikalos, diskutē par
modes un baumu jaunumiem, konsultē privātos jautājumos....
Lielveikalos viens pārdevējs dienā apkalpo simtiem klientu. Tāpēc vienam pārdevējam ir jāspēj klientu apkalpot ātrāk.
Lielveikalā katras nodaļas pārdevēja uzdevums ir apkalpot konkrēto klientu tā, lai viņam rastos interese arī par citu nodaļu precēm. Tas nozīmē, ka pārdevējam ir jānodarbojas ar tā saucamo
cross-selling jeb pārdošanu ārpus savas nodaļas.
Vēl viena nopietna lieta, ar ko saskaras pārdevēji lielveikalos,
ir darījuma nenoturīgums. Pircējiem, pastaigājoties pa lielveikalu, ir lielākas iespējas pārdomāt pirkumu, nekā tas ir mazos
veikalos, kur pircējs par preci norēķinās uzreiz. Ja pārdevējs profesionāli būs piemeklējis preci vai preces, kas apmierina konkrēto klienta vajadzību, viņam nevienu mirkli nenāks prātā preci
atlikt atpakaļ plauktā. Plauktos atpakaļ atliek tikai „uzspiestās”
un „pierunātās preces”, kam nav nekāda sakara ar vajadzību ap-
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mierināšanu, drīzāk ar neejošu preču „iesmērēšanu”.
Būtiski ir arī saprast labu ilgtermiņa savstarpējo attiecību svarīgumu. Lielveikals ir līdzīgs lielpilsētai – metropolei. To bieži
raksturo bezpersoniskums, vienaldzība, saskarsmes trūkums un
vienkārši paviršums attiecībās. Kamēr veikalos būs preces, kuras klients nevarēs paņemt vai viegli izvēlēties pats, tikmēr būs
vajadzīgs pārdevējs. Pārdevējs, kurš būs laipns, pretimnākošs un
izpalīdzīgs. Tāds, pie kura gribas atgriezties un atgriezties...
Klients - viesis, ciemiņš vai draugs?!...
Diezgan bieži praksē ir nācies saskarties ar jautājumu, vai arī
lielveikalos klientiem ir vajadzīgs sajust, ka par viņiem rūpējas.
Visu nosaka un regulē konkurence. Par katru klientu ir „jācīnās”. Vienaldzīgo nav un nevar būt!...
Reizēm izvēli jau nosaka tāds sīkums, kā tas, vai lielveikalam ir
sava stāvvieta un vai tā ir viegli pieejama. Tātad – nekāda sakara
ar pašu veikalu vai personālu. Tas ir kaut kas tāds, kas ir svarīgs
līdz ieiešanai lielveikalā. Protams, ir vēl virkne faktoru:
Vai ir viegli noskaidrojama adrese un vai viegli ir atrodams pats
lielveikals?
• Vai ir iespējams viegli piebraukt pie veikala?
• Vai lielveikals atrodas „pa ceļam”?
• Vai ir viegli noskaidrot veikala darba dienas un darba laiku?
• Vai nav jābaidās auto atstāt stāvvietā?
• Visi šie jautājumi nosaka klienta izvēli par labu tai vai citai
izvēlei.
Lielveikala telpās rūpes sākas jau ar veikala slieksni. Un beidzas
ar izejas durvīm. Rūpes ir jājūt it visā. Pat tualetes telpās... Lai
nekas nenovērstu klienta uzmanību un nekas netraucētu viņam
iepirkties. Lai arī Maslova piramīdas zemākā līmeņa vajadzības
klients varētu apmierināt turpat lielveikala telpās.
Īpaša uzmanība ir jāvelta ģimenēm ar maziem bērniem. Bērni
ir galvenie noteicēji laikam, ko vecāki var pavadīt iepērkoties.
Tieši viņu vajadzības jeb iegribas steidzas apmierināt mīlošie vecāki, bieži aizmirstot par vajadzībām, kuras mudināja viņus apmeklēt lielveikalu. Tāpēc lielveikalos tirgotāju uzdevums ir censties palīdzēt vecākiem nodarbināt bērnus, kamēr viņi iepērkas.
Rotaļas, TV, rotaļlietas, u.c. iespējas piesaista bērnus un neļauj
viņiem garlaikoties vai, kas ir vēl bīstamāk, sastrādāt blēņas un
nedarbus veikalos.
Rūpes par klientu primāro vajadzību apmierināšanu ir daļa no
klientu apkalpošanas, bet, ja šo RŪPJU NAV, klients nenopērk
ne tuvu tam preču daudzumam, ko varētu nopirkt.
Klienti ne tikai iepērkas, bet arī novērtē viņiem veltīto uzmanību un rūpes. Viņiem ir svarīga personiskā attieksme un īpašas
attiecības.
Viņi vēlas, lai:
• viņus atceras;
• iegaumē viņu pirkumus, gaumi;
• nepamet tūlīt pēc preces izvēles;
• uzliela par izvēli, lēmuma pieņemšanu;

Mārketings

• izdara viņu labā ko īpašu, vienreizēju;
• mudina atgriezties.
Tas taču nav nemaz tik daudz, vai ne?
Klienti to zina un tāpēc vērtē.
Vērtē lielveikalus un izvēlas savu...
Vai klienta izvēle par labu konkrētam lielveikalam ir mūžīga un
nemainīga? Un, kas var būt tas, kas klientu varētu pamudināt
neapstāties pie patreizējās izvēles?
Šie jautājumi ir svarīgi lielveikalu mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālistiem... Lai iegūtu atbildes, visbiežāk tiek pētīta
klientu uzvedība. Ar retiem izņēmumiem izdodas arī noteikt
vienu vai otru uzvedības modeli, kas dominē un kas var diktēt
izvēles nosacījumus. Taču modelis paliek modelis, vienmēr būs
izņēmumi.
Vienīgais, uz ko var paļauties, ir veiksmīgas ilgtermiņa attiecības, kas balstās uz abpusēju uzticēšanos.
Tātad formula ir vienkārša. Bet, vai tā ir?
Šķiršanās iemesli...
Lai tos noskaidrotu, ir jāapskata iemesli, kas var sabojāt attiecības un klienta viedokli par konkrētu lielveikalu.
Vairums no lasītājiem šajā momentā atcerēsies tos brīžus savā
iepirkšanās pieredzē, kas iespiedušies atmiņā un traucē apmeklēt kādu veikalu vai iestādi. Vieniem tā būs iegādāta sliktas vai
nepiemērotas kvalitātes prece. Otriem, nepareizi izdots naudas
atlikums. Trešajiem – „iesmērēta” prece. Šīs situācijas aizvaino
un grauj klienta uzticēšanos. Taču visas šīs situācijas ir iespējams
labot. Bieži arī klienti dod iespēju veikala darbiniekiem labot šīs
kļūdas – apmainīt preci vai atdot naudu.
Bet ir klienti, kas nedod šo otru iespēju, labot pirmo viedokli
par uzņēmumu (lasīt – sabojāto viedokli). Pēc pārdošanas speciālistu domām, vairāk kā 70% neaprūpēto vai neadekvāti
apkalpoto klientu nesūdzas, bet arī neatgriežas konkrētajā
veikalā NEKAD!
Protams, izņēmums ir lielveikali, kas tuvākajā apkārtnē ir vienīgie un tāpēc klientam nav izvēles iespējas, viņam ir jāsamierinās
un jāpiecieš.
Taču šāds monopolistisks stāvoklis ir pavisam nedaudzās vietās.
Pat mazākajā Latvijas pilsētā jau ir vismaz divi pašapkalpošanās veikali, kas labprāt arī paliktu vienīgie... nu vismaz klientu
prātos.
Tātad iemesls, lai klienti pārstātu iegādāties preces konkrētajā
veikalā, var būt pavisam vienkāršs. Tas, galvenokārt, ir atkarīgs
no klienta emocionalitātes līmeņa vispār vai dotajā situācijā. Jo
izteiktāk klients vērtē veikalus emocionālajā ziņā, jo emocionālāki faktori noteiks viņa simpātijas vai antipātijas.
Tas nozīmē, ja klients ir emocionāli jūtīgāks jeb tautā saukts par
‘nervu kamolu’, viņam pietiks jau ar to, ka veikala automātiskās
durvis veras pārāk lēni, ka veikalā ir sasvīdušu cilvēku smaka, ka
apsargs uz viņu paskatījās ne tā, ka nebija neviena iepirkšanās
groziņa, ka... utt. Šo uzskaitījumu varētu turpināt bezgalīgi.
Ja klients būs mazāk emocionāls, viņš var arī daudzas lietas neievērot. Bet viņu tāpat var aizbaidīt gaisa trūkums, slēgtas tu-

aletes, grūti pastumjami iepirkšanās ratiņi un citi, tirgotājuprāt,
sīkumi.
Kā tad izvairīties no šiem visiem iemesliem?
Noturēties uz viļņa...
Būtībā lielveikala vadošajiem darbiniekiem ir regulāri jāapseko
veikals, lai vērotu un kontrolētu katru vietu un lietu, kas varētu
traucēt vai atturēt klientu no iepirkšanās. Tēlaini izsakoties, uz
acīm ir jābūt nevis visu piedodošām un saprotošām (‘rozā’) darbinieka brillēm, bet gan prasīgajām un nepacietīgajām „klientu
brillēm”.
„Klientu brilles” nozīmē prast saskatīt un prognozēt klienta
apkalpošanas kļūdas. Nemeklējot attaisnojumus un vainīgos.
Vienkārši meklējot, ko var uzlabot un nekavējoties to arī izpildot.
Kad vadība ir iemācījusies saskatīt un novērst nepilnības klientu apkalpošanā, tad rodas nepieciešamība pēc klientu apkalpošanas standartiem, kas precīzi izstrādāti līdzīgi kā jebkura cita
instrukcija, ļaus ikvienam darbiniekam labāk saprast, kas tad no
viņa tiek gaidīts. Tas nozīmē - skaidri spēles noteikumi.
Šiem standartiem ir tikai viens vienīgs mērķis un ieguvējs, tas ir
labi apkalpots un apmierināts klients.
Tas, ko klients sajūt veikalā, kur rūpējas par labu klientu apkalpošanu, ir tikai dažas vārdos aprakstāmas lietas – viņi jūtas
gaidīti un svarīgi.
Neērtie klienti
Vai varētu būt izņēmumi? Vai ir iespējams, ka kādam no lielveikalu klientiem var nepatikt laba apkalpošana un pārdošana?
Protams. Arī pārējās sadzīves jomās un aktivitātēs ir izņēmumi. Piemēram, ir daži zobārstu pacienti, kas labprāt pacieš sāpes
zobu labošanas laikā. Ir pat tādi, kas izjūt baudu no sāpēm...
Bet, vai mēs varam uzskatīt, ka šāda attieksme dominē zobārstu
pacientu vidū? Visticamāk, ka nē...
Par ‘balto zvirbuli’ ir pieņemts saukt jebkuru, kas atšķiras vai
kā īpaši izceļas uz pārējo fona. Tātad tāds, kura viedoklis var
neatbilst pārējo viedoklim.
Tāpēc jau arī lielveikalos var novērot neapmierinātus klientus,
kas cenšas par katru cenu izprovocēt pārdevējus un klientu apkalpošanas darbiniekus. Par katru cenu un visiem līdzekļiem.
Viņi meklē ‘piekasīšanās’ iemeslus un reizēm tos arī atrod. Svarīgi ir saprast šī kašķīguma iemeslus. Šie cilvēki nepaliek vienaldzīgi, bet aktīvi pieprasa sev pievērst uzmanību un apmierināt
viņu vajadzības.
Tieši šie klienti, kas nenoklusē neapmierinātību un nebaidās
būt neērti, norāda uz tām vājajām vietām klientu apkalpošanā,
kuras tomēr nav pamanītas.
Svarīgi ir saprast. Lielveikals nenozīmē bezpersoniskumu un paviršību. Lielveikals nozīmē lielas mājas, kurās ikvienam ir jājūtas
labi un jāpriecājas par ciemiņiem. Jo jebkura izmēra un veida
tirdzniecības būtība ir pirkt un pārdot, apmierinot konkrētas
vajadzības un vēlmes.
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Pārdošana: kā nodrošināt
augstus rezultātus?

Raksts tapis sadarbībā ar uzņēmuma personāla izglītības centru Educatio

Aleksandrs Fridmans
biznesa stratēģiskās attīstības konsultants,
konsultāciju kompānijas Amadeus Group pārvaldošais partneris,

Pirmais un pats galvenais jautājums, kas jums
sev jāuzdod, pirms sākat meklēt pārdošanas
efektivitātes palielināšanas “instrumentus”, skan šādi:
“Kā vairāk trūkst maniem darbiniekiem: centības vai
pārdomātas darbības?”
Prelūdija:
Kas gan būtu varējis iedomāties, ka ekonomiskajai attīstībai var
būt arī savas negatīvās puses? Kā viena no tām ir prasību pieaugums attiecībā uz darba atalgojumu, īpaši «deficīto» specialitāšu
pārstāvju vidū. Piemēram – visu veidu un līmeņu pārdošanas
speciālists (Sales Forces). Diemžēl vadītājiem tas ir zināms, ka
atalgojuma palielināšana nepavisam nenozīmē atbilstošu darba
kvalitātes uzlabošanos. Pie tam, šī summa, kādu, stājoties darbā,
pieprasa menedžeris, nepavisam negarantē ne viņa darba rezultātu, ne arī profesionalitāti vispār.
Vadītāji nonāk interesantā situācijā: no vienas puses, nevar nepaaugstināt atalgojumu atbilstoši darba tirgus prasībām. No otras
puses, paaugstinot atalgojumu un tādā veidā palielinot izmaksu
daļu, mēs iegūstam nevis risinājumu, bet, labākajā gadījumā,
iespēju, kuru vēl jāmāk izmantot. Pieņemsim, ka mums ir paveicies, un mēs esam «nopirkuši» profesionāli. Ko darīt tālāk?
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Problēmu lauks:
Pirmais un pats galvenais jautājums, kas jums sev jāuzdod,
pirms sākat meklēt pārdošanas efektivitātes palielināšanas «instrumentus», skan šādi: « Kā vairāk trūkst maniem darbiniekiem:
centības vai pārdomātas darbības?» Vai viņiem jāstrādā vairāk
vai gudrāk? Nesteidzieties atbildēt, ka gan vairāk, gan gudrāk –
tādā gadījumā jūs, kā saka, «netrāpījāt īstajās durvīs».
Galvenās vadības metodes, kā likums, ir orientētas uz «kustību
daudzuma palielināšanu» vienā laika vienībā. Bet tirgus attīstās,
palielinās konkurence, klienti izglītojas ar to vai citu ātrumu.
Un pārdošanas speciālistu panākumi arvien vairāk ir atkarīgi no
iemaņām un darbību pārdomātības, un ne tik daudz no enerģijas un entuziasma.
Pārdošanas menedžeru darbības intensitātes paaugstināšanas
pasākumi vadītājiem šķiet daudz pievilcīgāki, jo tos var ātrāk
ieviest un to darbības mehānisms ir pietiekoši saprotams. Šim
nolūkam nepieciešams nodrošināt vadības «kontroles» funkciju

Personālvadība

vienlaikus ar negatīvo seku pastiprināšanu, gadījumā, ja netiek
izpildīti uzstādītie uzdevumi. Problēma ir tajā, ka kontrolēt jūs
varat tikai šī jautājuma «ārējo izpausmi»: piemēram, cik sarunās
pārskata periodā pārdošanas speciālists ir piedalījies. Protams,
jūs varat kontrolēt arī sarunu rezultātu, bet cik gan daudz dažādu «pasaku» jums nāksies noklausīties mēģinot noskaidrot jūs
interesējošo rezultātu izpalikšanu... Protams, jūs varat uzskatīt,
ka, kārtīgi «piespiežot» menedžerus, viņi sāks strādāt efektīvāk.
Tomēr mana prakse, analizējot reālo situāciju dažādās kompānijās, parāda: tajā gadījumā, kad kompānija «spiež» uz menedžeriem, nepiešķirot viņiem pārdošanas mērķu sasniegšanai nepieciešamos resursus, Sales Forces tiecas meklēt sev citu darba vietu.
Un situācija darba tirgū to tikai veicina.
Kā rīkoties?
Viens no galvenajiem resursiem ir pārdošanas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana. Viena no izplatītākajām kvalifikācijas
paaugstināšanas formām ir semināri un treniņi. Sen pagājuši
tie laiki, kad vadītājs, sūtot padotos uz apmācībām, ar sajūsmu
gaidīja, ka viņi “no turienes” atgriezīsies kā pavisam citi cilvēki.
Tā tas nenotika un diez vai kādreiz notiks. Arī treniņu vadītāji,
kas piedāvā savus kursus, ir kļuvuši uzmanīgāki, solot to, ko
iegūs viņu aizbilstamie 2-3 dienu apmācību rezultātā. Tomēr,
neraugoties uz to, no manām daudzajām sarunām ar klientiem
kļūst redzams tas, ka daudziem vadītājiem ir vājš priekšstats par
to, ko viņi pērk, un pie kāda rezultāta noved tā vai cita apmācības forma. Daudziem viņu priekšstatiem par sagaidāmajiem
rezultātiem, kā likums, nepieciešamas citas, sarežģītākas un ilgstošākas apmācības formas, nekā standarta “semināri” un “semināri-treniņi”.
Vienas-divu dienu seminārs sniedz tikai sistematizētas teorētiskas zināšanas un instrumentus. Pati šādas apmācības forma
paredz, ka cilvēks, kas piedalās seminārā, ir spēcīgi motivēts uz
jaunu, praksē pielietojamu zināšanu ieguvi, kā arī tam piemīt
šāda veida praktiskas zināšanu apguves pieredze. Šim raksturojumam, kā likums, atbilst tikai īpašnieki un top-menedžeri, bet
arī šajā gadījumā atbildība par zināšanu pareizu izmantošanu
gulst pilnībā uz viņiem pašiem. Mūsdienīgs divu dienu treniņš
sniedz teorētiskās zināšanas un nedaudz iepazīstina ar to, “kā
jādara pareizi”. Tas ir, atšķirībā no “mācīšanas” paredz vēl arī
“treniņu” un tādā veidā dod zināmu motivējošu stimulu tam,
lai uz šī pamata kaut kas izaugtu. Bet izaugs vai nē – ir atkarīgs
no cilvēka un tās kompānijas, kurā viņš strādā. Un līdz ar šādu
pieeju nav nekādu garantiju, ka cilvēks sāks darīt dzīvē to, ko
viņam ir mācījuši, un darīs pareizi.
Lai jūsu izdevumi pārdošanas speciālistu apmācībai attaisnotos, nepieciešams pievienot pavisam nedaudz: grupu vadītāju
apmācību vai, ja pārdošanas vadītājs ir viens – tad apmācīt šo
cilvēku.
Kā likums, par vadītājiem kļūst veiksmīgākie pārdevēji. Iegūstot
amatu, viņi arī turpina uzvesties kā «vecākie pārdevēji». Gadījumos, kad viņu padotie nespēj atkārtot viņu izcilos rezultātus,
viņi paši cenšas nodrošināt visu pārdošanas apjomu, bombar-

dējot kompānijas vadību ar sūdzībām par «nekvalitatīvu personālsastāvu». Par ko tiešām nav jābrīnās: jo viņi taču prot tikai
pārdot. Nezin` kāpēc tiek uzskatīts, ka prasme vadīt rodas reizē
ar «uzšuvēm uz uzplečiem». Proti, tiešajiem vadītājiem arī jānodrošina obligātu treniņos iegūto zināšanu pielietošanu praksē. Šī uzdevuma atrisināšanai nepieciešamas pavisam noteiktas
vadīšanas kompetences, kuru prasmi pilnībā var iemācīt.
Tomēr novērojama sekojoša prakse: kompānijas diezgan labprātīgi piešķir budžeta līdzekļus pārdošanas speciālistu apmācībai
un ne pārāk vēlas finansēt to noslēdzošo «akordu», bez kura
visām pārējām investīcijām vispār nav lielas nozīmes. Toties attaisnojumi ir paši pārliecinošākie: mūsu vadītāji strādā jau ilgi
un visu prot (interesanti, ko tad – vai pārdot?), bet pārdošanas
speciālistam gan vēl vajadzētu pamācīt... Nereti arī paši pārdošanas vadītāji ir pārliecināti par savu izredzētību un TOP-kvalifikāciju, kas arī ir pavisam dabiski.
Vadītājus nepieciešams apmācīt, kā minimums, divās disciplīnās: prasmē vadīt padotos (tā sauktajā Management Skills:
operatīvās vadības prasmes) un prasmē apmācīt padotos. Pie
pēdējās kompetences gribētos pakavēties sīkāk. Lieta tāda, ka
«labi pārdevēji» (no kuriem arī tiek ņemti vadītāji), labākajā gadījumā, var parādīt, kā viņi pārdod. Bet problēma ir tajā, ka
pareizas darbības atkārtot nav iespējams, ja tās nav «saskaldītas»
sastāvdaļās un pārdošanas speciālistiem nav nodemonstrēta tās
vai citas tehnikas pielietošanas loģika. Pamēģiniet atkārtot vijolnieka – virtuoza darbības. Iespējams, ka kādu skaņu no vijoles
jums arī izdosies izdabūt. Bet, kas attiecas uz mūziku... Pēc šādas
«darbību apmācības» pārdošanas speciālists, labākajā gadījumā,
mēģinās atkārtot redzēto ar praktiski garantētu demotivāciju
pret neveiksmi beigu posmā. Atgādināšu vēlreiz: situācija darba
tirgū neveicina darbu tādā līmenī, kā «gatavs startam»: kurš nevar atkārtot – lai iet! Un arī savus klientus ir vērts pasaudzēt.
13 mana darba gadi ar pārdošanas nodaļām dažādos biznesa
segmentos ir nodrošinājuši man pietiekami pārliecinošu statistiku korporatīvās apmācības organizācijas jautājumā. Jebkurš
mēģinājums ieekonomēt uz vadītāju apmācības rēķina noved
pie kārtējās vilšanās. Visoptimālāko rezultātu var nodrošināt tikai kompleksa un «proaktīva» pieeja pārdošanas organizēšanai.
Apmācību budžetu vajadzētu uzskatīt par investīcijām, uzstādot
atbilstošus papildus mērķus. Ja potenciālais kandidāts uz jūsu
budžetu nevar jums palīdzēt pārdošanas vadības uzlabošanas
kompleksas pieejas organizēšanā – dzeniet viņu prom, neticiet
tiem, kas sola paveikt tūlītēju brīnumu, lai arī kā viņi sevi reklamētu. Par laimi, Latvijā pēdējā laikā aplamā «vienkāršoto risinājumu» tendence sāk mainīties, mūsu kompāniju vadītāji nonāk
pie pareiziem secinājumiem: pašu lielāko ietekmi uz pārdošanas
efektivitāti un galarezultātiem var radīt tiešie vadītāji. Tāpat viņi
var arī veiksmīgi iegāzt visas ģeniālās ieceres. Vai esat pārliecināts par to, ka jūsu speciālisti pārdod efektīvi?
«Ar ko atšķiras meistars no vienkārša spēlētāja?
Ar rezultāta un izdarīto kustību daudzuma attiecību!»
Pīters Drukers
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Pārdevēja apmācība –
nepieciešamība

Santa Līce-Krūze
Sociālās psiholoģijas maģistrs
Apmācību vadītāja, konsultante

Tādu cilvēku, par kuriem mēdz teikt „viņš ir
dzimis pārdevējs”, Latvijā ir ļoti maz. Tas ir viens
no galvenajiem iemesliem, kāpēc nepieciešamas
apmācības un treniņi.
Pašreizējā ekonomiskajā situācijā ir pieaugusi pašu klientu loma
pārdošanas un apkalpošanas procesā. Divas galvenās lietas, ko
klienti šodien pieprasa, ir kvalitāte - produkta, apkalpošanas,
pārdošanas, un ātrums - apkalpošanas, risinājuma meklēšanas,
problēmsituāciju risināšanas.
Ievērojot šīs klientu prasības, daudzi uzņēmumi īpašu vērību
velta klientu apkalpošanas un pārdošanas speciālistu apmācībai
un attīstībai.
Pārdevējiem, neraugoties uz nozari, kurā tie strādā, ir jārisina
nopietns personīgais vai „iekšējais konflikts”. Agrāk klienti, paši
savu vajadzību vadīti, uzrunāja pārdevēju, kā arī pieprasījums
pēc pārdodamajiem produktiem bija lielāks par piedāvājumu.
Šobrīd ir otrādi, līdz ar to daudziem pārdevējiem ir grūtības
“pārslēgties” un sākt pašiem „iet” pie klienta, tas ir, piedāvāt
produktu. Lai šo uzdevumu veiktu, nepieciešamas padziļinātas
apmācības un treniņi, zināšanu un prasmju attīstībai un kom-

petences paaugstināšanai.
Dažreiz, materiālo resursu taupīšanas nolūkā, vadītāji domā,
ka ieekonomēs uz apmācību rēķina. Viņi nolemj, ka pārdevējiem jāmācās pašiem un jāapmāca vienam otru. Taču praksē ir
pierādījies, ka uz pārdevēju izglītošanas rēķina var ietaupīt tikai
īstermiņā, bet, izvērtējot situāciju ilgtermiņā, tas neatmaksājas.
Īpaši spilgti tas ir redzams pakalpojumu sfērā un gadījumos, kad
uzņēmumam ir svarīgas attiecības ar klientiem un to saglabāšana ilgtermiņā.
Jebkuras apmācības mērķis ir padarīt pārdevēju darbu efektīvāku un produktīvāku. Šādi darbinieki paaugstina uzņēmuma
finansiālos rādītājus. Tāpēc svarīgi ir ne tikai darbiniekus apmācīt, bet arī plānot apmācību procesu tā, lai pēc iespējās ātrāk atmaksātos pārdevēju darba kvalitātes uzlabošanā ieguldītie
resursi.
Vispirms noskaidrosim to, kādām zināšanām, spējām, prasmēm

w w w. saskarsmesskola. lv
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un īpašībām jābūt produktīvam pārdevējam. (skat. Tabulu
Nr. 1)
Pamatojoties uz pieredzi un novērojumiem, varu apgalvot, ka
latviešiem sākumā ir grūti pārdot, jo pēc mentalitātes mēs vairumā gadījumu esam intraverti, nevēlamies „uzbāzties” un runāt
ar pircējiem. Tādu cilvēku, par kuriem mēdz teikt „viņš ir dzimis pārdevējs”, Latvijā ir ļoti maz. Tas ir viens no galvenajiem
iemesliem, kāpēc nepieciešamas apmācības un treniņi. Darbi-

niekiem, lai kļūtu par profesionāliem pārdevējiem, ir jāpārvar
psiholoģiskās barjeras un jāapgūst pārdošanas tehnikas. Piemēram, apmācot pārdevējus, esmu novērojusi, ka viņi uzskata, ka
sarunu vada tas, kurš runā - stāsta un prezentē produktu. Pēc
apmācībām šis kļūdainais uzskats un rīcība mainās. Vēl viens
piemērs, apmēram 70% no pārdevējiem neprot uzdot pareizus
jautājumus īstajā brīdī, jo neizprot situāciju. Viņi nesadzird
klienta teikto, bet arī šo situāciju ir iespējams mainīt.

w w w. saskarsmesskola. lv

santa@saskarsmesskola.lv
t. 29101232
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Tabula Nr. 1. Kādām zināšanām un prasmēm jābūt pārdevējam?
Vēlamās zināšanas

Paskaidrojums

Pārdevēja amatam
nepieciešamās
personības īpašības

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zināšanas par
produktu

aktivitāte
enerģija
komunikabilitāte
emocionālā noturība stresa situācijās
adekvāta konfliktu uztvere
mērķtiecība
pašapziņa
prasme kontaktēties ar dažādu tipu
cilvēkiem
elastība
vēlme mācīties u.c.

• vispārējas zināšanas par produktu
• zināšanas par produkta pielietojuma iespējām
• mērķauditoriju pārzināšana
• produkta priekšrocības, ieguvumi
un labumi;
• populārākie iebildumi un pret argumentācija u.c.

Tirgus un nozares
pārzināšana

•
•
•
•
•

Zināšanas par
uzņēmumu

• uzņēmuma pārdošanas filozofijas
pārzināšana
• uzņēmuma vēsture, tradīcijas
• uzņēmuma misija un mērķi
• struktūrvienību, atbildības sfēru
pārzināšana u.c.

Pārdevēja prasmes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konkrētā produkta tirgus situācija
konkurenti (esošie un iespējamie)
tendences un mode
ekonomiskās situācijas ietekme
nākotnes prognozes u.c.

prasme nodibināt kontaktu
jautājumu uzdošanas prasme
klientu vajadzību izzināšana
prasme klausīties
sarunu vadīšanas prasmes
prezentācijas prasmes
prasme strādāt ar iebildumiem
argumentācijas tehnikas
adekvāta atteikuma uztvere
emocionālā noturība u.c.

Pārdevēju prasmju attīstībai un izaugsmei ir jānotiek plānveidīgi, tas ir, plānojot secīgi apmācību līmeņus un attīstības pakāpes. Praktiski visu pārdevēju apmācības modelis ir secīga iziešana caur nosacītu spēju un prasmju paaugstināšanas apli (skat.
shēmu Nr.2). Katrs nākamais aplis ir jauns, augstāks attīstības

līmenis par iepriekšējo. Sākotnēji tiek diagnosticētas apmācību vajadzības, uz kurām balstoties, tiek izstrādāta apmācību
programma, ņemot vērā pieejamos resursus – laiku, izmaksas,
trenerus. Tam seko pats apmācību process, pēc kura notiek iegūto zināšanu novērtēšana. To var organizēt testu, interviju vai
novērošanas darba vietā veidā. Atkarībā no apmācības vai treniņu rakstura, jo iepriekš tiek noteiks laiks, kad notiks zināšanu
un prasmju atkārtota novērtēšana. Faktiski tā tiek novērtētas
konkrētā pārdevēja spējas ieviest zināšanas praksē. Ņemot vērā
iegūtos rezultātus, tiek izstrādātas nākamā posma apmācību
programmas un noteiktas konkrētā pārdevēja prasmju attīstības
vajadzības.

Izaugsmes,
attīstības
novērtējums

Iegūto
zināšanu,
prasmju
ieviešana

Apmācību
programmas
izstrāde

Apmācību
novērtējums
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Apmācību
process

Shēma Nr. 2. Apmācību un attīstības process
Pārdevēju apmācība notiek gan uzņēmumā, izmantojot iekšējos
resursus, gan ārpus uzņēmuma. Uzņēmumā tiek veikts:
• ievadapmācība, uzsākot darbu;
• apmācība darba vietā, ko veic kolēģi, eksperti, mentori,
mācību centrs, tas ir tiešā vadītāja coaching;
• zināšanu gūšana par konkrētiem produktiem;
• pārdevēju sapulces.
Īpaši svarīgs un nopietns ieguldījums darbinieka attīstībā un apmācībā ir tas, ko veic tiešais vadītājs. Viņam vajadzētu vismaz
40 % no sava laika veltīt jaunajiem darbiniekiem - komunikācijai, problēmu noskaidrošanai, apmācībai darba vietā, coachingam, sasniegumu un rezultātu analīzei, atgriezeniskās saites
sniegšanai un individuālā attīstības plāna izstrādei.
Ārējās apmācības process ir:
• zināšanu papildināšanas un pieredzes apmaiņas semināri;
• speciālo prasmju apmācība un/ vai treniņš;
• labāko pārdevēju pašattīstības kursi un treniņi.
Izvēloties apmācības, ir rūpīgi jāpārdomā ne tikai nodarbību
saturs, bet arī tas, ar kādām metodēm tiks sasniegs izvirzītais
apmācību mērķis.

w w w. saskarsmesskola. lv
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Uzņēmēja rokasgrāmata

Apmācību metodes, kuras var izmantot pārdevēju apmācībā, ir
daudz un dažādas. Tās var izmantot gan kolēģi, gan paši pārdevēji, gan vadītāji, gan apmācību vadītāji.
Svarīgi ir izvēlēties metodi, kura visātrāk un efektīvāk attīstīs
darbinieka speciālās, nepieciešamās prasmes.

Atgriezeniskā saite
no vadītāja

Tabula Nr. 2. Izmantojamās metodes pārdevēju apmācībā

• individuālo stipro un vājo pušu analīze
• kļūdu likvidēšana
• ierosinājumu izstrādei
• sasniegumu analīzei
• individuālā attīstības plāna analīzei

Metode

Izmantošanas iespējas

Pieredzes apmaiņa
ar kolēģiem

Lekcija,
prezentācija,
demonstrācija

• produkta zināšanu apguvei
• informācijas sniegšanai
• teorētiskajam pamatojumam (kādai
metodei, paņēmienam)

•
•
•
•

Problēmsituāciju
analīze

Grupu darbs,
diskusijas

• situācijas atrisinājuma meklēšana
• mērķauditorijas īpatnību izvērtēšanai
un apgūšanai
• ideju izvirzīšanai un apkopošanai
• pieredzes apmaiņai
• atgriezeniskās saites iegūšanai no kolēģiem

• ekstraordināru situāciju iepazīšana
• risinājumu meklēšana
• situācijas novērtēšanas iemaņu attīstīšana
• rezultātu prognozes attīstīšana
• kreativitātes attīstīšana

Video, audio
treniņš

• pārdevēja speciālo prasmju attīstīšanai
un trenēšanai (jautājumu uzdošana,
prezentācija u.c.)
• pārdošanas procesa struktūras apgūšanai
• pārdošanas pa tālruni trenēšana
• pašattīstībai un pašvērtējumam
• pieredzes ieguve un analīze (personiskās un kolēģu)

Kontroles pircēji

• pārdošanas prasmju izvērtēšana reālā
situācijā
• produkta zināšanu pārbaude
• uzņēmumā noteiktās etiķetes ievērošana
• pārdošanas struktūras ievērošana
• izvirzīto mērķu realizācijas pārbaude

Kopīgās vizītes pie
klienta

• atbalsts jaunam pārdevējam
• pārdevēja zināšanu un prasmju novērtējums
• apmācību vajadzību noteikšana
• iespējamo trūkumu noteikšana un novēršana
• individuālā attīstības plāna izveidei

Testi

•
•
•
•

sevis iepazīšanai
klientu novērtēšanai un izpratnei
zināšanu par produktu apguvei
zināšanu atkārtošanai un nostiprināšanai
• pašmācība

jaunu situācijas risinājumu izstrāde
klientu iebildumu analīze un apguve
argumentācijas veidošana
atgriezeniskās saites iegūšana

Lomu spēles,
• personisko pārdošanas spēju attīstība
situāciju simulācijas • risinājumu meklēšana
• konkrētu pārdošanas prasmju apgūšana un pilnveidošana
• pārdevēja profesionalitātes paaugstināšana
Galvenie ieguvumi, apmācot pārdevējus:
• tiek apgūtas pārdevēja amatā nepieciešamās pamata un speciālās zināšanas;
• paaugstinās darbinieku efektivitāte un produktivitāte, uzlabojot konkrētās speciālās prasmes;
• pieaug darbinieka motivācija;
• paaugstinās darbinieka aktivitātes un enerģijas līmenis;
• samazinās pārdošanā pieļauto kļūdu skaits;
• attīsta darbinieku spēja ātri reaģēt sarežģītās situācijās, kā
arī kompetenti atbildēt uz klientu iebildumiem, piedāvāt
citus risinājumus utml.;
• pieaug pašapziņa un savas profesionalitātes apziņa;
• samazinās bailes un bažas kļūdīties un no paša pārdošanas
procesa.
Praktiski strādājot esmu novērojusi, ka darbinieka efektivitāte
un produktivitāte pēc pareizi plānotām apmācībām pieaug.
Taču tas, cik lielā mērā notiek pārmaiņas, ir atkarīgs no darbinieka sākotnējā kompetences līmeņa un no tā, kāda veida
apmācība tiek realizēta. Ja, piemēram, jaunam pārdevējam, uzsākot darbu bez iepriekšējām zināšanām, notiek apmācība, kas
viņa produktivitāti paaugstina par 70- 80%, tad profesionālam
darbiniekam pēc speciālo prasmju treniņa efektivitāte paaugstināsies apmēram par 15- 20 %. Jebkurā gadījumā tas ir ieguvums gan darbiniekam, gan uzņēmumam.

w w w. saskarsmesskola. lv

santa@saskarsmesskola.lv
t. 29101232
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Reputācija un vērtības –
sinonīmi, saskaitāmie vai
savstarpēji saistīti lielumi?
Ilze Reinika
SEB bankas sabiedrisko attiecību
speciāliste

Iegādājoties preci vai pakalpojumu, pircējs vēlas
saņemt ne tikai to, par ko maksā, bet arī pievienoto
vērtību – būt lepns, ka arī viņam ir jaunākās, labākās
bankas norēķinu karte, citiem vārdiem sakot, sajust
pozitīvas emocijas. Reputācija var palīdzēt klientam
izvēlēties dārgāko preci starp vairākiem līdzvērtīgiem
pirkumiem. Tāpat reputācija ir palīgs krīzes situācijā
klientu noturēšanā, jo uzņēmumam ar pozitīvu
reputāciju kļūdas tiek piedotas nedaudz vieglāk.
Mūsu ikdiena ir piesātināta ar dažādām lēmumu pieņemšanas
situācijām, kad izvēlamies piemērotāko dienas apģērbu, transportlīdzekli līdz darbam, ēdienu, pirkumus, vēlamos sadarbības
partnerus un pat sievu vai vīru. Lai atvieglotu šīs izvēles, mēs
lūdzam padomu cilvēkiem, kuriem uzticamies, kuru viedoklis
mums ir svarīgs, kuri mums ir autoritātes. Līdzīgi preču un
pakalpojumu klāstā mēs izvēlamies tos zīmolus, kas mums ir
pazīstami un par kuriem mēs domājam, ka tie piepildīs savus
solījumus. Varētu pieņemt, ka par zīmoliem mēs zinām gana
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daudz, bet kas tieši ir reputācija? Pastāv dažādas reputācijas
teorijas, reputācijas pazīmes, funkcijas, mērījumu iespējas, bet
vienprātība pastāv tikai tajā faktā, ka reputācijas novērtējums ir
būtisks, un uzņēmumi ar pozitīvu reputāciju var sasniegt vairāk
kā konkurenti, kuriem tā nepiemīt. Par universālu definīciju var
uzskatīt svešvārdu vārdnīcas skaidrojumu, ka reputācija (latīniski reputatio) ir apdomāšana, pārdomas, cilvēka vai organizācijas,
uzņēmuma un firmas novērtējums cilvēku apziņā, uzskatos par
vērtībām, īpašībām. Un uzņēmumi aizvien vairāk sāk apzināties
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reputācijas ietekmi uz viņu darbības panākumiem un veiksmi
biznesā. Pētnieki uzskata, ka dažās sfērās, piemēram, veselības
aprūpes un finanšu sektorā, kā arī dažādu pakalpojumu nozarēs,
reputācijai ir vēl būtiskāka nozīme. Čārlzs Fombruns reputāciju
definē kā uzņēmuma pagātnes darbību un nākotnes projektu
uztverto attēlojumu, kas apraksta uzņēmuma vispārējo pievilcību auditorijas acīs, salīdzinājumā ar citiem konkurējošiem
uzņēmumiem. Teorija arī diezgan precīzi raksturo, kas ir pamata auditorijas, kas ir iesaistītas reputācijas veidošanā – klienti,
investori, darbinieki, konkurenti, vietējā kopiena, valdība un
sabiedrība kopumā.
Reputācijas nozīmi ir vairojusi arī konkurence, jo piedāvāto
preču un pakalpojumu klāsts ir plašāks par to apjomu, ko cilvēks spēj apzināt un iepazīt. Izvēles veikšanai viņš izmanto citu
cilvēku pieredzi, pozitīvās atsauksmes vai arī uzticas uzņēmuma reputācijai. Iegādājoties preci vai pakalpojumu, pircējs vēlas
saņemt ne tikai to, par ko maksā, bet arī pievienoto vērtību
– būt lepns, ka arī viņam ir jaunākās, labākās bankas norēķinu
karte, citiem vārdiem sakot, sajust pozitīvas emocijas. Produkti
un pakalpojumi spēj sniegt gan funkcionālo, gan psiholoģisko
labumu. Un reputācija var palīdzēt klientam izvēlēties dārgāko
preci starp vairākiem līdzvērtīgiem pirkumiem. Tāpat reputācija
ir palīgs krīzes situācijā klientu noturēšanā, jo uzņēmumam ar
pozitīvu reputāciju kļūdas tiek piedotas nedaudz vieglāk. Un
uzņēmumam ar pozitīvu reputāciju būs vieglāk izvēlēties un
motivēt savus darbiniekus, kā arī iekarot jaunus tirgus.
Pasaulē plaši tiek veikti dažādi reputācijas pētījumi vairāku desmitu gadu garumā, taču Latvijā šis termins ir salīdzinoši nesen ienācis. Starp plašākajiem sabiedrībā zināmajiem un lielāko
publicitāti ieguvušajiem reputācijas mērījumiem varētu minēt
laikraksta “Diena” kopīgi ar sabiedrisko attiecību aģentūru
“Nords Porter Novelli” veidotos “Reputācijas Topu”, kas jau
ceturto gadu izvērtē Latvijas uzņēmumus dažādās kategorijās.
Aplūkojot šī topa vadošo uzņēmumu desmitnieku triju gadu
griezumā, ir uzskatāmi redzams, ka lielākā daļa uzņēmumu
nemainīgi saglabā savas līderpozīcijas. Tas liecina par konkrētu
virzību uz mērķi uzņēmumu darbiniekos un produkta vai pakalpojuma novērtējumu klientu sektorā.
Pētnieks Čārlzs Fombruns uzskata, ka reputācijas attīstības procesā jāveicina korporatīvā identitāte, kas sastāv no uzņēmuma
principu kopuma, vērtībām, mērķiem un pieejām, ko uzņēmuma vadība un darbinieki asociē ar šo uzņēmumu. Tieši uzņēmuma vērtības, ko izstrādājusi uzņēmuma vadība vai sabiedrisko
attiecību speciālisti un realizē ikviens darbinieks, spēj klientiem,
medijiem un sabiedrībai prezentēt konkrētā uzņēmuma nostāju.
Uzņēmumi sevi pozicionē sadarbības partneriem, klientiem un
arī darbiniekiem ar saviem darbiem, vērtībām, pausto viedokli,
produktu vai pakalpojumu kvalitāti un finanšu rādītājiem. Vērtības tiek paustas uzņēmumu mājas lapās, preses relīzēs un mediju
ziņās. Taču šīm vērtībām vajadzētu atspoguļoties arī darbinieku izpratnē un rīcībā, savukārt klientiem – tās pamanīt ne tikai
medijos, bet paustajā attieksmē un sadarbības ietvaros. Jo tieši
vērtības ir tās, kas vienu uzņēmumu atšķir no konkurentiem.
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No teorijas pie prakses
Lai aplūkotu Latvijas vadošo pozitīvo reputāciju iemantojušo
uzņēmumu vērtības, šā gada aprīlī un maijā tika veikts pētījumus piecu uzņēmumu vidē. Šie pieci uzņēmumi ir ierindoti
2007. gada “Reputācijas Topa” vadošajā desmitniekā. Pētījums
tika veikts divās daļās, izmantojot kvantitatīvo un kvalitatīvo
pētniecības metodi. Sākotnēji tika izzinātas katra uzņēmuma
pamatvērtības, kas vismaz starp šiem uzņēmumiem praktiski
nemaz nesakrita, jo katrs uzņēmums sev bija izvēlējies divas līdz
četras oriģinālas vērtības. To vidū tika minētas tik cēlas īpašības,
kā atbildība, vienotība, profesionalitāte, drošība, apņēmība,
elastīgums, attīstība, inovācijas un citas. Ar anketas palīdzību
katrā uzņēmumā tika uzrunāti darbinieki, kuriem bija jānosauc
sava darba devēja pamatvērtības, atrodot starp piedāvātajiem
variantiem vispiemērotāko. Jāpiebilst, ka katra uzņēmuma varianti atšķīrās, un starp piedāvātajiem variantiem tika iekļautas
konkrētā uzņēmuma pamatvērtības. Taču arī starp pareizajiem
atbilžu variantiem lielākā daļa visu uzņēmumu darbinieku nespēja atpazīt vērtības, kas patiesībā tiem būtu jāizmanto kā sava
darba instruments, veicot ikdienas pienākumus. Un reālo vērtību atpazīstamība uzņēmumu darbinieku vidū svārstījās no 13
– 41%. Taču jāsecina, ka starp citiem piedāvātajiem atbilžu variantiem, uzņēmumu darbinieku skatījumā visaugstākās ikviena
uzņēmuma vērtības atspoguļo produktu un pakalpojumu kvalitāte, apmierināti klienti, kā arī operativitāte un datu drošība.
Nākamais pētījuma posms tika veikts ar fokusa grupu palīdzību, kad katra uzņēmuma klienti tika aicināti izteikt savas domas
par konkrētā uzņēmuma vērtībām. Taču tikai trīs uzņēmumu
klienti spēja identificēt vismaz vienu reālo uzņēmuma vērtību.
Visbiežāk starp vērtībām tika minēta produktu kvalitāte, darbinieku profesionalitāte un datu drošība. No iepriekšminētā
nākas secināt, ka uzņēmumi, pozicionējot sevi, izvēlas skaistus
un skanīgus vārdus, ar ko sevi un savu produkciju asociēt preču
un pakalpojumu tirgū, taču aizmirst par tik svarīgu reputācijas
veidotāju auditoriju kā darbinieki, kas ar savu attieksmi, darbu,
pausto viedokli var klientiem darīt zināmu uzņēmuma nostāju
un vērtības.
Pētījuma noslēgumā katram uzņēmuma tika izstrādāti un komunicēti secinājumi un priekšlikumi, balstoties uz reputācijas veidošanas, attīstīšanas, mērīšanas un pētīšanas dažādajām
teorijām. Tā kā tikai neliela daļa secinājumu un priekšlikumu
bija saistītas ar katra uzņēmuma individuālo ieguldījumu savas
reputācijas veidošanā, tad var uzskatīt, ka lielākā daļa no priekšlikumiem var tikt izmantota ikviena uzņēmuma reputācijas
veidošanai un attīstīšanai. Turpmāk rakstā aplūkošu dažādas reputācijas teorijas un pieejas, par kurām aizdomāties var ikviens
uzņēmumu reputāciju veidojošs darbinieks.
Kā tad rīkoties?
Reputācijas pārvaldīšana ir izaicinošs uzdevums, jo veids un instrumenti, kādā iegūt pozitīvu reputāciju, būs atšķirīgs katram
uzņēmumam un tā iesaistītajām pusēm. Daudzos gadījumos
veiksmes pamatā var būt menedžmenta izpratne par to, kas vis-
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pār ir reputācija un kāpēc ir vērts pie tās veidošanas strādāt.
Labu korporatīvo reputāciju var salīdzināt ar magnētu – tā mūs
saista pie tiem, kam tā piemīt. Un tādēļ arī liela daļa sabiedrības
ir gatava tērēt savu naudu, lai baudītu labāko restorānu piedāvājumus, uzturētos vairāku zvaigžņu viesnīcās, izglītotos paši vai
nodrošinātu saviem bērniem izglītības iespējas labākajās mācību
iestādēs, brauktu ar augstākās klases automašīnām un ikvienu
veikto pirkumu apmaksātu ar visprestižākās bankas maksājumu karti. Pozitīva uzņēmuma reputācija sniedz daudz – tā atver
daudzas durvis, vairo klientus, patērētājus un investorus.
Labi zināmā interneta veikala www.amazon.com dibinātājs
Džefs Bezoss norāda, ka reputācija ir tas, ko par tevi runā, kad
tevis nav klāt. Savukārt antropologs Roberts Ķīlis skaidro, ka
reputācija ir uzskats, kas veidojas ilgā laika periodā un ir zināmas kvalitātes signāls un garantija mijiedarbībā ar uzņēmumu,
jo to nosaka tā apkalpošanas kultūra, produkti vai pakalpojumi,
sabiedriskais tēls un uzticība.
Pozicionējot uzņēmumu tirgū un iepazīstinot klientus ar piedāvāto preci vai pakalpojumu, uzņēmumam vajadzētu ņemt vērā,
ka jārāda ir nevis tas, ko viņi vēlas par sevi paust, bet gan tas, ko
mērķauditorija vēlas saņemt.
Neatkarīgi no tā, cik plaši un rūpīgi katrs uzņēmums veicis
reputācijas procesus līdz šim, ir būtiski noskaidrot atbildes uz
jautājumiem – kāda veida uzņēmums mēs vēlamies būt, kādas ir
kompānijas raksturīgās iezīmes, cik atšķirīga ir mūsu reputācija
no konkurējošo uzņēmumu reputācijas, kā plāni var palīdzēt
pārspēt konkurentu piedāvājumu, kā mēs varam uzlabot pastāvošās attiecības ar esošajām publikām, cik kārtīgi un konsistenti
ir tie tēli, kurus mēs pārraidām dažādām auditorijām? Jautājumi
palīdzēs atbildīgajām personām pārvaldīt reputāciju, iespējams,
plašāk kā tie līdz šim to ir veikuši.
Pozitīva reputācija nav augstākais sasniegumu rezultāts uzņēmuma procesiem, tas ir tikai sākums – dažādu notikumu attīstība,
problēmas, konkurentu darbības, neveiksmes un skandāli var to
mainīt. Reputācija ir jāattīsta un jāmēra. Reputācijas pētnieki
iesaka uzņēmumiem pašiem mērīt sava uzņēmuma reputāciju
dažādās auditorijās un nepaļauties uz ārējo resursu veikumu, ja
vien šie ārējie pētījumi nav konkrētā uzņēmuma pasūtījums.
Sen zināms, ka katrs pētnieks izvēlas savu reputācijas definīciju
un pēta tās elementus no cita rakursa. Un negatīvs reputācijas
vērtējums var nozīmēt to, ka pētījumā nav analizēta pareizā uzņēmuma mērķauditorija. Tieši tādēļ uzņēmumam pašam ir svarīgi noskaidrot patieso situāciju ar saviem pētījumiem vai ārējo
pētījumu veicēju palīdzību.
Reputācijas teorija iesaka uzņēmumu iekšienē izveidot noteiktu
darba pozīciju, kas būtu saistīta ar reputācijas veidošanu, uzturēšanu un mērīšanu. Jo šobrīd ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē
šie svarīgie pienākumi uzņēmumā tiek uzticēti sabiedrisko attiecību speciālistiem vai pat vairākiem cilvēkiem, kas darbojas
atsevišķās nodaļās un ikdienā pilda dažādus ar reputāciju saistītus uzdevumus. Šī fragmentācija nenāk par labu vienota tēla un
arī reputācijas veidošanai, jo katrs no tās veidotājiem to izprot
nedaudz savādāk un mērķi sasniedz, realizējot savas ieceres. Tie-

ši tādēļ ir jābūt noteiktam vadības skatījumam un konkrētiem
norādījumiem pozitīvas reputācijas sasniegšanai. Iespējams, dažādu darbinieku vidū nevalda vienprātīga reputācijas jēdziena
izpratne. Tādā gadījumā ir jāveicina atbildīgo personu izpratne
par reputācijas dalībniekiem, akcentējot, ka arī darbinieki ir nozīmīga tās daļa un ar viņu palīdzību korporatīvā komunikācija
var veicināt uzņēmuma atpazīstamību.
Uzņēmuma korporatīvās reputācijas pamatā ir ticamība, uzticība, drošība un atbildība, kā arī uzņēmuma individuāli izstrādātās vērtības. Šīs vērtības uzņēmumam jāsaglabā visu auditoriju
skatījumā. Tas nozīmē, ka ikvienam uzņēmumam, neatkarīgi
no sniegtā produkcijas vai pakalpojumu klāsta, ir rūpīgi jāpārdomā ikviena publiski izskanējušā ziņojuma saturs, lai nenonāktu pretrunā ar agrāk stāstīto.
Uzņēmumam ir jābūt atbildīgam par pašu izvirzīto mērķu ticamību un sasniegumu iespējām, pretējā gadījumā mediji un
sabiedrība pārstās ticēt uzņēmuma paustajai informācijai.
Vieni no korporatīvās reputācijas veidojošajiem elementiem ir
korporatīvā komunikācija un korporatīvā identitāte. Pamazām
uzņēmumi attīsta abas šīs disciplīnas, taču iespējams neizmanto
to visas priekšrocības. Tas uzskatāmi pierādījās Latvijas uzņēmumos iepriekš aprakstītā pētījumā pieminētās vērtības!
Tikpat liela nozīme ir jāpievērš uzņēmuma iekšējai komunikācijai, lai darbinieki iegūtās zināšanas, prasmes un noteikto informāciju varētu pielietot ikdienas komunikācijā ar klientiem.
Komunikācijai jābūt stingri noteiktai un strukturētai, pretējā
gadījumā sākas interpretācija. Ir jāveicina komunikācija ar uzņēmuma darbiniekiem par viņu lomu reputācijas veidošanā,
jāskaidro tās priekšrocības un trūkumi, jo ar šādām zināšanām
darbinieki savus darba pienākumus veiks ar lielāku atbildību un
izpratni par procesa nozīmību, apdomās paustās informācijas
nepieciešamību un tās radītās sekas.
Uzņēmumi koncentrējas ne tikai uz savu mērķauditoriju, bet
uz vairākām auditorijām vienlaicīgi. Un katrai no šīm auditorijām cenšas piedāvāt savu skatījumu. Taču uzņēmums sīki izzina
visu auditoriju vēlmes vai tikai mērķauditorijas? Lai izprastu šīs
visas auditorijas un spētu apmierināt to vēlmes, uzņēmumiem
ir jāveic rūpīgs izpētes darbs. Taču uzņēmumi šādus pētījumus
ne vienmēr veic, tieši tādēļ viņu komunikācijas saturs auditoriju
dažkārt pat nesasniedz.
Lai arī Latvijas uzņēmumi ir uzsākuši reputācijas attīstību, lai arī
cīnītos par iekļūšanu ikgadējā “Reputācijas Topā”, nevajadzētu
aizmirst, ka iekļūšana dažādos topos nedrīkst kļūt par pašmērķi.
Protams, ir patīkami, ka tavu uzņēmumu vērtē pozitīvi, taču tas
automātiski negarantē sekmīgu finansiālo darbību un klientu
labvēlību. Tikai izzinot pamatīgi savu auditoriju, definējot pareizos mērķus, ko sasniegt ar piemērotākajiem instrumentiem,
uzņēmums varēs teikt, ka ir ceļā uz izcilu reputāciju. Un šis ceļš
ir bezgalīgs.
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Katrā jokā ir kripatiņa
patiesības...

Jolanta Puķe
psiholoģe

Humoru var izmantot, lai kļūtu populārs, bet ir arī
citi mērķi: piesaistīt auditorijas uzmanību, relaksēt
to, samazināt spriedzi, izrādīt pašpārliecinātību,
pārvilināt oponentus savā pusē.
Humors un tā izpausmes veidi ir dažādi. Ar humoru ir saistīts komiskais, asprātības, smiekli, satīra, ironija. Tautā ikdienas
saskarsmē sevišķa nozīme ir anekdotēm - parasti īss mutvārdu
stāstījums par kādu amizantu, interesantu, komisku notikumu.
Humora etimoloģija. Vārds „humors” cēlies no latīņu „umor”,
kas nozīmē šķidrumu vai fluīdu. Humores tika lietots antīkajā
medicīnā, apzīmējot ķermeņa fluīdus: asinis, gļotas, melno žulti
un dzelteno žulti. Vēlāk tas no franču valodas (pateicoties kurai
pievienojies ou) viduslaikos pārņemts angļu valodā, joprojām kā
tehniskais termins, saistīts ar humora teoriju par temperamentu un humorālo (šķidrumu) saistību. Fizioloģiskā teorija tajos
laikos pieņēma, ka humora mikstūra (temperaments = pienācīga dzīvības sulu proporciju kombinācija vai maisījums) ietilpa
četru temperamentu tipu sastāvā, un cilvēku atšķirības izpaudās
fiziskajā izskatā, sejas vaibstos, predispozīcijā uz noteiktām sli-
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mībām u.tml. Optimāls ir humora līdzsvars, bet asiņu, gļotu,
melnās žults vai dzeltenās žults pārsvars ir tas, kas veido sangviniķa, flegmatiķa, holēriķa vai melanholiķa temperamentu.
Cita interesanta akcentu maiņa notika reizē ar humānisma ideju
izplatību. Pretēji citkārt humora neitrālai nozīmei tas ieguva pozitīvu nozīmi (bieži asociētu ar „labi” un „humors”, visbeidzot izveidojot humoru par pozitīvu terminu). 17. gs. beigās sabiedrība
nogura no „pazemojošām” asprātībām. Cilvēkiem nevajadzētu
apsmiet vienam otru, jo temperamenta natūrfilozofiskā izpratne
to nepieļāva. Drīzāk būtu labsirdīgi jāpasmaida par pasaules un
cilvēces nepilnībām. Morālisti centās nodalīt „patieso” un „nepatieso” asprātību, kā viņi to darīja ar labo un slikto humoru.
Bija nepieciešams termins humānisma, tolerances un labsirdīgas
smiešanās formas apzīmēšanai un par to kļuva labs humors, vēlāk jau tieši humors (Schmidt-Hidding W.,1963). 19 gs. sākumā
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(Anglijā) humora izjūta un humors konceptuāli bija nošķirti
jēdzieni. Humors tiek uzskatīts par filozofijas jēdzienu: piem.,
Semjuels Teilors Koleridžs (Coloridge,1772-1843) apgalvoja, ka
humors rodas tur, „kur vien galīgais (mirstīgais) tiek novērots,
atsaucoties uz bezgalīgo” (Schmidt-Hidding,1963:141). 19 gs.
otrajā pusē (Anglijā) humora izjūta bija daļa no sabiedrības stila, un personība ar vāju humora izjūtu tika uzskatīta par nepilnīgu. Britu impērijas politiskā dominance humora koncepciju
un humoru kā dzīves stilu, izplatīja tālu pāri tās robežām.
Tātad smiekli, humors ir dzimuši cilvēku attiecībās. Labvēlīgs
humors veicina cilvēku saskarsmi. Turpretī naidīgs humors var
būt par iemeslu konfliktiem.
Humoram sevišķi liela loma ir dramatiskos dzīves brīžos. Spēja
uz dzīvi palūkoties ar humoru, kad viss šķiet drūms un bezjēdzīgs, ir prasme, kas ne visiem piemīt. Taču tā var pavērt jaunus
redzesloka apvāršņus konkrētas situācijas uzlabošanai. Humora
izjūta atrod smieklīgo jebkurā darbībā, ieskaitot arī nepatīkamo, pārvērš sāpes un dusmas par smaidu un smiekliem. Pozitīvas emocijas atvieglo kognitīvo uzdevumu izpildi. Cilvēks labāk
izjūt lietu savstarpējās likumsakarības; veidojas radošāka pieeja
problēmu risināšanā, ļaujot ieraudzīt sakarības, kas citādi paliktu nepamanītas.
Humors ir jauks un nepieciešams, tomēr tas nav tik nevainīgs.
Izmantojot humoru, var cilvēku aizvainot, pazemot un sadusmot, pat viņam nevēlot ļaunu.
Humors ietver sevī izaicinošus smieklus, kuri rodas, izjūtot kaut
ko pozitīvu, vai patīkamu. Ar humoru smejas par mīļotā trūkumiem. Ar humoru attiecas pret mazām vai nebūtiskām vājībām.
Un katrā gadījumā neizteiktiem trūkumiem, kas ir reālā patiesī-

ba. Tīrs humors izpauž reālās jūtas.
Humors var būt abstrakts, par dzīvi; no tā visiem būs jautri un
tas nevienu neaizskars. Lietojam humoru „par sevi”. „Es esmu
smieklīgs” - iespējami un labi, ja cilvēks nebaidās nokļūt āksta
lomā. Pastāv humors „mēs esam smieklīgi” - starp draugiem tas
gandrīz vienmēr ir labs, priekšnieki un daži neirotiski cilvēki šo
humora veidu uztver nosodoši. Viens no viss izplatītākiem un
vienlaicīgi visbīstamākajiem humora veidiem - humors, virzīts
uz citu cilvēku: „tu esi smieklīgs”, „Ha-ha-ha”. Jautri visiem,
atskaitot to, par kuru smejas. Ja viņš apvainojas, viņu var aizskart vēlreiz: „Ko tu, pat humoru nesaproti?”. Ja jums dārgs labs
garastāvoklis sev un apkārtējiem, pirms pajokojat - padomājiet
par sekām, padomājiet par cilvēku – kā viņš saprot humoru vai
viņam ir laba humora izjūta!
Humoru var izmantot, lai kļūtu populārs, bet ir arī citi mērķi:
piesaistīt auditorijas uzmanību, relaksēt to, samazināt spriedzi,
izrādīt pašpārliecinātību, piesaistīt oponentus savā pusē. Humors ir arī dvēseles ierocis cīņā par pašsaglabāšanos. Ir zināms,
ka humors vairāk pa visu cilvēka eksistencē ir piemērots tam, lai
radītu distanci un izrautos no situācijas, kaut vai tikai, kā teikts,
uz dažām sekundēm.
Z. Freids raksta, ka humors ir viens no mūsu aizsargmehānismiem, – šī ideja ir ļoti sena. No jaunākajām idejām: mēs varētu
saskatīt trīs galvenos aspektus, kādā veidā humors var palīdzēt
justies drošāk. Pirmais ir kognitīvais aspekts, saistīts ar domāšanas specifiku. Skatoties uz problēmu situāciju, mēs parasti
izjūtam stresu, jo esam fokusēti uz to, kas mums tur nepatīk un
nav pieņemams. Caur humorisko perspektīvu: ja protam situācijā saskatīt kaut ko smieklīgu - tā paver iespēju saskatīt jaunus
risinājumus. Otru aspektu varētu saukt par emocionālo. Tas
saistīts ar fizioloģiskajiem pētījumiem, kā humora process - gan
smieklīgā uztveršana, gan arī pati smiešanās - palīdz radīt pozitīvas emocijas. Smieklīgais un smiešanās palīdz pārvarēt bailes
un samazina sasprindzinājumu. Trešais ir sociālais aspekts. Bieži
vien nedrošībā un stresā neesam vieni paši, ir arī cilvēki apkārt
mums, un šeit humors palīdz kopīgi pasmejoties par izveidojušos situāciju un kopīgi iegūstot vairāk pozitīvas emocijas.
Humors ir apmierinājuma iegūšanas līdzeklis, neskatoties uz
iepriekš bijušiem afektiem. Tas nomāc afektu attīstību, ieņem
to vietu.
Šai pasaulē ir tā iekārtots, ka mēs varam gūt prieku tad, ja darām citus priecīgus. Prieks ir kā bumerangs, kas atgriežas pie tā,
kurš to sviedis. Cilvēks var iegūt laimes sajūtu, tikai palīdzot un
mēģinot sagādāt laimi kādam citam.
.......sabiedrība, laikam ejot, ir ieguvusi lielisku veidu, kā atslēgties no savām problēmām, nedienām, - humoru. Tā uzgavilē
mazajam cilvēkam (ne vienmēr tas ir Čarlijs Čaplins), ne uz
mirkli neiedomājoties, ka par prieku (kas taču ir viens no alkohola sīvākajiem konkurentiem) maksā nevis sabiedrība pati
ar saviem latiem, dolāriem vai rubļiem, bet gan šis „mazais cilvēks”, kas, nespēdams „samaksāt” par savu jūtu atvieglošanu,
bijis spiests pārdoties „smiekliem caur asarām”.
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Pārdevēja lielākais
noslēpums - humors!
“...pa ceļam pie jums ar mani
notika smieklīgas lietas!”
Elga Zēģele

Mēs visi zinām, ka smieties ir veselīgi!
Ja jūs patiešām vēlaties veidot pārdevēja karjeru, tad
sāciet uz pasauli skatīties vienkāršāk un sasmīdiniet
apkārtējos!
Smiekli atkausē pat visaugstākās sirdis un palīdz
noslēgt darījumu.
Esiet tik atraktīvs, lai klients, parakstīdams līgumu,
slauka smieklu asaras!
Kad klients jums atbild – nē, tad nedusmojieties, bet izsakiet viņam pateicību. Sakiet, ka novērtējat viņa izvēli un cerat, ka šāda
izvēle kalpos par pirmo soli sadarbībai nākotnē! Sakiet, ka saprotat to, ka, lai vienreiz dzirdētu – jā, četras reizes ir jādzird – nē!
Sakiet, ka jums vēl trūkst šo četru tikšanās reižu! Pajautājiet, vai viņš nepazīst kādu, kas jums varētu atteikt, lai jūs ātrāk savāktu
nepieciešamo atteikumu skaitu un nonāktu pie – jā!
Klients būs pārsteigts, jo viņš vis kaut ko sagaida no jums, bet ne humoru.
Vai jūs pārdošanas procesā izmantojat humoru? Vai to darāt pietiekami lielā apjomā?
Humors ir viena no galvenajām saskarsmes prasmēm, kas ir jāpārvalda pārdevējam. Nekas tik labi nepalīdz veidot attiecības kā
humors, jo tas pārdošanas procesam piešķir realitātes izjūtu un atklāj dzīves patiesības. Savukārt, ja ieklausās klienta jokos, tad var
izprast viņa dzīves filozofiju, intelekta līmeni, aizspriedumus un daudz ko citu, kas nepieciešams attiecību veidošanai. Pārdošana
patiesībā ir attiecību veidošana.
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Vispār zināmas patiesības
Smaids bieži ir pats galvenais. Smaids atlīdzina.
Smaids apbalvo. Smaids uzmundrina.
Antuāns de Sent-Ekziperī

Ja es spēju sasmīdināt esošo vai potenciālo klientu,
tad es spēšu viņu pārliecināt noslēgt darījumu.
Dž.Gitemors

Daži ieteikumi, kā izmantot humoru
Izmantojiet humoru pašā prezentācijas sākumā, lai
radītu labu noskaņojumu un brīvu gaisotni! Jo ātrāk panāksiet,
ka klients pasmaida, jo labāk. Smaids ir piekrišanas forma.
Jūs varat jokot par sevi. Tas liecinās par
to, ka jums piemīt humora izjūta, un jūs
esat paškritisks. Tāda veida dzēlības un humors ir drošs, jo nevar nevienu aizvainot.
Ir cilvēki, kas nesaprot jokus. Klusums pēc
anekdotes izstāstīšanas ir biedējošs, tādēļ pirms
komunikācijā ar potenciālo klientu izmanto
jiet humoru, vispirms pārbaudiet viņu ar sīkām
asprātībām! Vienmēr ir kāds cilvēks, kuram nav
humora izjūtas, lai saprastu pat vissmieklīgāko joku.

Nestāstiet jokus un nejokojiet par
konkrētiem cilvēkiem! Var gadīties, ka
potenciālais klients pazīst šo cilvēku. Nekad
nevar zināt, kurš kuru pazīst. Tas var radīt
nopietnas problēmas. Bet, ja kaut ko tādu
jūs atkārtosiet vēlreiz, tad visticamāk, ka
joks tiks pārfrāzēts un nepareizi iztulkots,
un jūs to skarbā formā saņemsiet atpakaļ.

Pirms
jokojat,
ieklausieties
un
pavērojiet sarunas partneri! Jums ir
jānosaka šī cilvēka personības tips, izglītības
un inteliģences līmenis, uzvedības veids un
manieres, lai izvēlētos piemērotus jokus.
Laiks un vieta. Pareizajā brīdī izstāstīts joks palīdzēs cilvēkus,
ko uzrunājat, noskaņot pozitīvi. Nelietojiet jokus nevietā!

Nejokojiet par ētiskiem jautājumiem, ja vien
jūs pats neietilpstat šajā kategorijā! Piemēram,
par cilvēku nacionalitāti, reliģiozitāti vai politiskajiem uzskatiem. Tas ir likums, kas jāievēro.
Veidojiet savu “Joku grāmatu”. Pierakstiet
smieklīgus un jautrus atgadījumus, lai vajadzības
gadījumā tos atcerētos līdz pēdējam sīkumam,
stāstījumu padarot tēlainu un emocionālu.
Jokojiet, atbildot uz jautājumiem! Tas prasa īpašu
prāta elastību un asu prātu, lai spētu jokot atbilstoši
situācijai vai atbildot uz replikām un iebildumiem. Šī
prasme lielākajai daļai cilvēku ir jāattīsta un jātrenē.
Nepiedienīgi joki ir ļoti bīstami. Ja joks ir
nepiedienīgs, tad nopietni jāpārdomā, vai to
stāstīt konkrētajā auditorijā. Tā var būt pilnīga
izgāšanās un nelabojams attiecību pārrāvums.

Centieties stāstīt atgadījumus no savas
pieredzes, nevis dzirdētus nostāstus un zināmas
anekdotes! Labāk stāstīt, par notikumiem darba
vietā, kas atgadījies ar jums, ar jūsu bērniem vai jums
bērnībā. Par divreiz dzirdētu joku neviens nesmejas.
Joks, ko klients jau iepriekš ir dzirdējis,
tiek uztverts kā jūsu muļķība. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc labāk stāstīt par sevi.
Humoram ir tendences. Sievietēm un vīriešiem ir
tendence jokot par pretējo dzimumu, tāpat arī dažādu
reliģisko konfesiju cilvēkiem. Parasti viens par otru joko
kaimiņvalstu iedzīvotāji. Laucinieki par pilsētniekiem.

Secinājumi:
Ja jūs jokojat un saņemat pretī mēmu
skatienu, tad jums ir beigas - darījuma
nebūs! Bet, no otras puses, kāpēc gan
neuzjautrināties?
Joki, kas nav smieklīgi, iespaido
pārdošanas procesu tikpat lielā mērā, kā
tie, par kuriem smejas.
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Peldēt zeltā...
vai īsi par naudas vēsturi
Kristiāna Lapiņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolas lektore,
Grāmatas “Psihosomatiskās sakarības un
mūsdienu cilvēks” autore
Medicīnas zinātņu bakalaurs
Pedagoģijas zinātņu maģistrs

Jebkura biznesa ideja ir iluzora naudas koka
iztēlošanās, tikai katram cilvēkam tas iegūst citu
apveidu.
Skatoties uz Monako policistu baltajiem cimdiem un bagātnieku jahtām, kuras noenkurotas līcī, princešu eskortu un citām,
bagātību apliecinošām pazīmēm, ieskaitot Cartier veikaliņu
turpat pie kazino Montekarlo, neviļus jāaizdomājas par to, cik
ļoti daudz mūsdienu cilvēkam nozīmē nauda, iespēja to tērēt,
cik svarīga ir attieksme pret naudu un cik ļoti nauda kā sociāls
fenomens ir ietekmējusi mūsdienu pasauli.
Ja esam atklāti paši pret sevi, tad jaatzīst, ka nauda ir svarīga.
Precīzāk, tās daudzums. No tiem cilvēkiem, kuri tā vai citādi
ir saistīti ar patērētājsabiedrību, lielākā daļa ir spiesta atzīt, ka
nauda ir būtiska. Tie, kas to neatzīst, ir privileģēti dzīvot sķietami neatkarīgu dzīvi, un viņiem ir pieejams neierobežots resurss,
pārsvarā tomēr materiāls, nevis garīgs. Pārējie diemžēl mānās.
Ja kāds stāsta, cik veiksmīgi var iztikt bez naudas un ka vienīgā
bagātība ir dvēselē, man nākas šaubīties par attiecīgā cilvēka apgalvojumu patiesumu, ja vien viņš nemājo vientuļā templī un
pārtiek no tā, ko sarūpē pats, nevis žēlastības dāvanām.
Iegūstamais naudas daudzums un iespēja ar to brīvi rīkoties ir
vistiešākajā veidā saistīts ar attiecīgā cilvēka sociāli - ekonomisko
statusu un arī ar viņa intelektuālajām, kā arī adaptācijas spējām.
Ņemot vērā to, cik sen nauda ir kļuvusi par preces ekvivalentu
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un cik ļoti ietekmē cilvēku domāšanu, cik psiholoģiski un emocionāli tā ir svarīga, ir vērts paraudzīties pagātnē.
Nauda jeb naudas ekvivalents parādījās aptuveni 75 000 gadu
p.m.ē., Āfrikā. Sākotnēji naudas funkciju veica gliemežvāki –
starp citu, tos lietoja arī Latvijā. Jaatzīst, ka šis preces un t.s.
naudas apmaiņas veids bija vistuvākais mūsdienu bezskaidras
naudas norēķinu sistēmai, tāpēc, ka tās vērtība bija nosacīta un
psiholoģiski svarīgi bija pieņemt, ka gliemežvākiem piemīt tā
vērtība, ko tiem piedevē. Tā kā citas alternatīvas nebija, tas nesagādāja grūtības. Mūsdienu cilvēkam, savukārt, vieglāk ir pieņemt, ka maksāšanas līdzeklis var būt zelts vai citi dārgmetāli,
kaut gan arī šo resursu vērtība sākotnēji bija visai nosacīta. Lai
vērtība parādītos, tai jabūt vispāratzītai un vienlaikus jāiesakņojas cilvēku apziņā, pie tam, tai ir jābūt kultūras atbalstītai.
Garšvielas par maksāšanas līdzekli varēja kļūt, pateicoties tam,
ka bija reti sastopamas, grūti iegūstamas un patiešām sasodīti
dārgas. Iedomājieties kaut vai safrānu.
Iespējams, ka šo sistēmu cilvēkiem acīmredzot bija vieglāk pieņemt (atcerieties kaut vai pasakas, kurās figurē zelta zuteņi vai
lādes, kuras pilnas ar zeltu) - vieglāk arī tāpēc, ka kultūra un
pastāvošās tradīcijas paskaidroja un atbalstīja šādu norēķinu vei-

Finansiāla stabilitāte tiek asociēta ar veiksmi, labu izglītību, „caursišanas spēju”,
potenciāli veiksmīgu ģimeni, seksuālo pievilcību u.c.. Cilvēku nespējai cienīt bagātos
un veiksmīgos nav tikai skaudības, greizsirdības, vai konkurences vaibsti – tas nozīmē
noteiktu dzīvesstilu, domāšanas specifiskumu un noteiktus uzvedības modeļus.

Pieredze

du (piemēram, valdnieks sola atlīdzināt zeltā vai dārgakmeņos).
Svarīgs psiholoģisks nodrošinājums bija tas, ka šādai naudai
automātiski ir segums. Vērtību piešķir arī resursa ierobežotībazelts nemētājas visos stūros.
Tā nu tas ir – mēs nekādi nevaram atraut naudas fenomenu no
sociālās, ekonomiskās un kultūrvides. Droši vien papīra nauda,
kad tā pirmo reizi parādījās, netika sagaidīta ar vispārēju sajūsmu. Tomēr papīra naudas līdziniece bija lietošanā jau Mezopotāmijas laikos vēl pirms mūsu ēras. Burtiskā nozīmē tie gan bija
apliecinājumi atlīdzināt par kaut ko noteiktā veidā. Principā
tā bija norēķināšanās ar parādzīmēm. Ja reiz mēs runājam par
psiholoģiskiem sarežģījumiem saistībā ar parādzīmēm, tad tiem
patiešām ir cienījama vēsture. Jebkurš darījums, kur viena puse
aizdod līdzekļus, un otra solās tos atdot, ir saistīta ar goda kodeksu un noteiktiem ētiskajiem principiem, kuru neievērošana
noved pie nelāgām sekām.
Starp citu, arī vāji slēptajai nepatikai pret augļotājiem (kas principā ir jebkuras bankas darbinieki), ir ne tikai psiholoģisks, bet
arī vēsturisks izskaidrojums. Ar šo arodu brīžam ir nodarbojušās
citādi ekonomiski izolētas grupas, kuru pārstāvjus vienlaikus
ienīda, bet bez kuriem nevarēja iztikt. Ja jums ir jāmēģina izskaidrot, kāda iemesla dēļ cilvēki ne visai adekvāti reizēm uztver
bankas darbiniekus, tad skaidrojums varētu būt priekšstats par
finansiāli stabilu cilvēku, kurš piedāvā pakalpojumu finansiāli
nestabilam cilvēkam (aizdevuma ņēmējs nav tāds „pēc definīcijas”). Finansiāla stabilitāte tiek asociēta ar veiksmi, labu izglītību, „caursišanas spēju”, potenciāli veiksmīgu ģimeni, seksuālo
pievilcību u.c.. Cilvēku nespējai cienīt bagātos un veiksmīgos
nav tikai skaudības, greizsirdības, vai konkurences vaibsti – tas
nozīmē noteiktu dzīvesstilu, domāšanas specifiskumu un noteiktus uzvedības modeļus.
Naudas asociēšanai ar bagātību un labklājību arī ir vēsturisks pamats. Ja mēs šodien sakām „peldas zeltā” vai „bagāts kā Krēzs”,
iespējams, nāk no Krēza laikiem. Kā var spriest pēc vēsturiskajiem avotiem, pirmās dārgmetāla monētas, kuru sastāvā bija
zelts, tika ieviestas Lidijā, Anatolijā, un tās izdevis Krēzs. Tās
bija dabiska zelta un sudraba sakausējuma, kas mūsdienās bieži
tiek uzskatīts par ideālu simbolu bagātībai, ja neņem vērā luksus auto, privātas vientuļas pludmales un dārglietas nopietnos
izmēros un svarā.
Naudas koks un vidusmēra cilvēks
Senos laikos nauda bija ierobežotā daudzumā, tāpat kā mūsdienās. Naudas koku audzēšana būtu ārkārtīgi ienesīgs darījums
mūža garumā ar sprādzienveidīgu efektu uz ekonomiku, tomēr
par to cilvēki maz raizējas, kad stāsta par saviem sapņiem. Tā
ir bijusi viena no vilinošākajām fantāzijām visos laikos – neko
nedarīt, bet tikt pie naudas.
Mūsdienās daļēju naudas koka funkciju pilda bankas – tās dod
iespēju saņemt naudu, tomēr naudas koka audzētājam jābūt tik
sociāli adaptīvam, lai viņš varētu pārliecināt bankas darbiniekus, ka spēs naudu atdot.
Godīgi sakot, jebkura biznesa ideja ir iluzora naudas koka iztē-
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lošanās, tikai katram cilvēkam tas iegūst citu apveidu. Tas vien,
ka cilvēks izlemj, ka viņa bizness varētu būt viesnīcu ķēdes izveidošana, vēl ir tikai sākums. Biznesa plāns, kuru šis cilvēks varētu
izveidot vai nu pats, vai sadarbībā ar finanšu speciālistiem, arī
ir naudas koks – tam ir pamata bāze, uz kuras projekts balstās,
resursi, ienākumi. u.c. Ja par koku nerūpējas, tas „nokalst” jeb
cilvēks bankrotē.
Tomēr biežāk naudas koks tiek asociēts ar vieglu peļņu. Vistuvākā naudas kokam un izjūtām, kas ar to saistītas, ir loterija vai
zirgu skriešanās sacīkstes – negaidīta naudas iegūšana ir reibinoša un liek domāt, ka šāda situācija var atkārtoties vēl un vēl.
Cilvēki mēdz izputināt sevi un reizēm, tieši pretēji, iedzīvoties
milzu bagātībā, pakļaujoties šim naudas valdzinājumam.
Tomēr, kas ir svarīgāks, – naudas iegūšanas process, summa vai
abi kopā? Te nu mēs nonākam pie būtiska jautājuma – ko cilvēkam nozīmē un dod nauda?
Pirmkārt, nauda ir drošības garantija. Kopš laikiem, kad tika
formulēta Marksa teorija, un mēs esam sapratuši, ka visa centrā
ir prece, naudas saistība ar drošības izjūtu ir tikai pastiprinājusies. Nauda balsta sabiedrību un ļauj apmaiņā pret to iegūt
gandrīz visu, ko vēlaties.
Nauda un rituāli
Diemžēl mēs nevaram iztikt bez naudas, ja vien nedzīvojam naturālajās saimniecībās, kuras ir spējīgas pašas sevi uzturēt.
Daži piemēri, kas varbūt kādam šķitīs amizanti, bet kādam varbūt tā ir ikdienas sastāvdaļa.
Tātad • Nauda jāliek starp spoguli un sarkanas krāsas papīru, tad
tā vairojas.
• Makam jābūt sarkanā krāsā.
• Somu ar maku nedrīkst likt uz grīdas, ja grib, lai nauda
turas.
• Naudu nedrīkst atdot no rokas rokā.
• Nauda regulāri jāskaita.
• No rīta naudu labāk saņemt, bet vakarā tērēt.
• Parādus jācenšas atdot vēlu vakarā.
• Nauda jāglabā makā starp simt latu naudas zīmi un spoguli, tad tās būs vairāk.
• Jāsavāc un jāsadedzina visi norēķini un čeki, tad pelni jāizkaisa sev piederošā zemē, tad nauda vairojas.
• Nedrīkst nekad no maka izņemt visu naudu, tad velns
maku „pieķēzīs”. Jāatstāj vismaz santīms.
• Nedrīkst pieļaut, ka dzeguze aizkūko cilvēku bez graša kabatā, jo tad var palikt bez naudas.
Rituālu un ticējumu ir daudz un katrai tautai ir raksturīgs kas
savs, sākot no aizlaikiem un beidzot ar mūsdienām. No rokas
rokā naudu nevar dot, visticamāk, tā iemesla dēļ, ka tā var izvairīties no krāpšanas, ko tik labi pieprot kabatas zagļi. Nauda
regulāri jāskaita ne jau tāpat vien, bet gan tādēļ, ka tad cilvēkam
ir skaidrāks priekšstats par pieejamajiem līdzekļiem.
Starp citu, tā naudas koka audzēšana, ko audzē mājās, puķu
podiņā, arī pieder pie cilvēku rituālās darbības, kuras mērķis ir
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stiprināt apziņu, ka naudas būs gana un radītu drošības izjūtu.
Šī paša iemesla dēļ cilvēki mēdz turēt savos maciņos zvīņas vai
piekarina savos namos austrumnieku naudas simbolus.
Jebkurš psihologs jums pateiks, ka tā ir iracionāla pieeja, gluži
tāpat kā vairums citu darbību, kuru racionālais kodols sen ir
izgaisis. Pamatideja ir tāda, ka cilvēkiem ir vajadzīga drošības
izjūta. Materiālā pasaulē dzīvojot, naudas uzkrājumiem un iespējai saņemt regulārus ienākumus var būt izšķiroša nozīme.
Pastāvīga trauksmes izjūta, kas ir saistīta ar naudas kā resursa
nepietiekamību, var novest cilvēku ne tikai līdz nepārdomāta
kredīta ņemšanai, bet arī līdz nopietnākām sekām.
Pašnāvības neizpildītu kredītsaistību dēļ Latvijā līdz šim nebija bieži sastopamas, tomēr bažas izraisa fakts, ka ir pietiekami
daudz kredītņēmēju, kuru saistības ar banku ir potenciāli ilgstošas, bet finansiālā situācija nestabila. Inflācija un sociālā spriedze
padara attiecības ar bankas kontu arvien saspringtākas. Neveiks-

riem salīdzinoši augsts dzīves līmenis ir bijis vairākās paaudzēs.
Kaut gan – arī šeit ir izņēmumi. Daži no mūsdienu monarhijas
pārstāvjiem nav spējīgi atteikties no sava ierastā dzīves stila un
privilēģijām. Interesanti, ka pat būtisks sabiedrības spiediens vai
citi, sociāli būtiski signāli nepadara šos cilvēkus pielaidīgākus. Ir
pat kāds izteiciens, kurš attiecas uz vienu no Eiropas karaļnamiem un tieši uz attieksmi pret naudu – „viņi jau nav ļauni, …
tikai...savtīgi”.
Vīriešu un sieviešu attieksme
Psiholoģiskās nianses, kuras attiecas uz naudu, var tikt izskaidrotas ar dzimumu dažādo statusu, kurš visbiežāk izpaužas sociālās situācijās. Vīrieši mēdz teikt, ka sievietes ir mantkārīgas.
Tomēr mantkārība jeb vēlme tikt nodrošinātai nav nekas cits, kā
psiholoģisks mehānisms, ko būtībā determinē gēni. Citiem vārdiem, sievietei ir svarīgi, lai izdzīvošanas resurss būtu pieejams.

Vīrieši tiecas pēc naudas, jo tās daudzums un par
to iegūstamie labumi apliecina viņu prestižu, spējas,
statusu; savukārt sievietes grib būt drošas par
rītdienu.
me biznesā allaž tiek saistīta un izskaidrota arī ar personiskiem
faktoriem. Tā nav tikai finansiāla krīze, bet reizēm tas ir personisks ievainojums, kurš sniedzas daudz dziļāk, nekā līdzcilvēki
var iedomāties.
Nauda un laime
Visbanālākā sentence, kuru mēs bieži lietojam, lai apzīmētu savas attiecības ar naudu, ir – laime nav naudā, bet gan tās
daudzumā. Naudas daudzums savukārt ir atkarīgs no cilvēka
personības vajadzībām un no objektīvās realitātes. Sava dzīves
līmeņa izvēle nav tikai totāla nosacītība. Var gan iebilst, ka pasaules nabadzīgākajos reģionos izvēles iespējas ir ierobežotas.
Tiesa. Tomēr arī šie cilvēki, kuriem nākas iztikt ar ļoti maziem
līdzekļiem, ir noteiktās attiecībās ar naudu, protams, vairums
no viņiem varētu vēlēties, kaut naudas būtu vairāk.
Bagātiem cilvēkiem savukārt ir dažādi citi priekšstati par laimi
un naudu. Bieži viņi saka, ka nauda sniedz neierobežotu brīvību. Iespējams, ka kādam tā ir laimes formula. Tomēr, cik cilvēku, tik viedokļu. Iespējams, ka mecenātisms arī ir pārtikušu
cilvēku laimes sastāvdaļa, tomēr jāatzīst, ka vieglāk no naudas
šķiras pirmās paaudzes bagātnieki – iespējams, tieši šī iemesla
dēļ, ka viņi apzinās, ka ar noteiktu naudas summu kādu var
padarīt laimīgāku un vienlaikus iespējams pozicionēt sevi, stabilizēt savu statusu. Vēl ar citu atbalstīšanu nodarbojas tie, ku-

Viņa ir atbildīga par pēcnācējiem. Ja, piemēram, valda patriarhāts, tad vīrietis pelna naudu visai ģimenei, bet sieviete vairāk ir
kopā ar bērniem. Loģiski, ja viņa nenodrošina iztiku pati, viņai
ir svarīgi, lai naudas ģimenē tomēr būtu diezgan.
Citas sociālās sistēmas piedāvā citus attiecību un ģimeņu funkcionēšanas variantus, taču būtībā determinante nemainās – vīrieši tiecas pēc naudas, jo tās daudzums un par to iegūstamie
labumi apliecina viņu prestižu, spējas, statusu; savukārt sievietes
grib būt drošas par rītdienu. Tradicionālā attiecību modelī sieviete paļaujas vairāk uz vīrieti, kas ļauj viņai saglabāt zināmu
distanci attiecībās ar naudu un būt bezrūpīgākai. Ja attiecības ir
balstītas uz paritātes principiem, tad sieviete kļūst psiholoģiski
mazliet līdzīgāka vīrietim – tas izpaužas kā vēlme konkurēt, pelnīt vairāk, demonstrēt savu pārākumu. Bīstamība šādā attieksmē pret naudu un tās pelnīšanu ir saistīta tieši ar konkurenci.
Vīriešiem ir grūtāk pārdzīvot to, ka sievietes reizēm pelna vairāk
kā viņi – tas savukārt ir vīrieša personības un patības apdraudējums.
Tomēr, nauda vienlaikus ir un nav mūsu dzīves centrālā sastāvdaļa. Sabiedrības attieksme pret finansēm liecina par sabiedrības
stabilitāti un sociālo drošību. Attieksme pret naudu ir svarīga
un gandrīz nevienam mūsdienu pasaulē, pat pirmsskolas vecuma bērniem, nav iespēju pilnībā izolēt sevi no šī izgudrojuma.

oktobris-novembris, 2008
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Psiholoģiskie fenomeni
sociālajās grupās:
deindividuācija
Iveta Ozoliņa-Ozola
Ekonomikas zinātņu maģistrs
Psiholoģijas zinātņu bakalaurs
RTU lektore personālvadībā un
vadības psiholoģijā

Franču sociālais psihologs un sociologs Gustavs Le
Bons darbā „Pūļa psiholoģija”, 1895. gadā raksta:
„pūlis vienmēr ir intelektuāli zemāks par atsevišķu
indivīdu... Cilvēks pūlī ir nepastāvīgs, lētticīgs,
neiecietīgs, kļūst mežonīgs un nikns kā primitīvās
radības...”.
Lielveikalā lielo atlaižu dienās kopējā burzmā pircēji ķeras gandrīz pie visām precēm, izstumj pārējos un necenšas aiz sevis atstāt kārtību.
Kāda dīdžeja koncertā sajūsminātā publika sāk skaļi kliegt un
stumdīties uz priekšu.
Pēc futbola mača iekarsējuši komandu fani sāk kauties ar pretinieka faniem un demolēt visu, kas patrāpās pa ceļam.
Kas šīm situācijām ir kopīgs? – Sadzīvē mēs to nosauktu par
„masu psihozi”. Sociālajiem psihologiem ir savs termins: šīs situācijas ir deindividuācijas izpausmes. Šīs izpausmes var mainīties no vieglas aizliegumu neievērošanas līdz impulsīvās uzvedības un pat postošam sociālajam sprādzienam.
DEINDIVIDUĀCIJA (deindividualizācija)
(angl. deindividuation)
Deindividuācija – pašapzināšanās (angl. self-awareness) un no-
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vērtēšanas baiļu izzušana; rodas grupas situācijās, kuras nodrošina anonimitāti un nekoncentrē uzmanību uz atsevišķu indivīdu.1
Deindividuācija – psiholoģiskais stāvoklis, kad cilvēkam zūd
savas individualitātes izjūta (angl. sense of individuality) un viņa
personiskā identitāte un atbildība izplūst grupā. Pie noteiktiem
apstākļiem tas var atbrīvot no ierobežojumiem un izraisīt antisociālo uzvedību.2
! Deindividuācija nav nekāds psihisks traucējums, kas prasītu
psihiatra palīdzību.
Deindividuācijas stāvoklis ietver to, ka cilvēkam zūd kaut kādi
savi ierastie ierobežojumi, viņš nebaidās par nosodījumu no
malas, kļūst spontāns. Šis spontānums var būt kā pozitīvs vai
vismaz nekaitīgs citiem notikums - kopējā piedziedāšana Dzies-
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mu svētku korim, aplaudēšana veiksmīgam momentam aktiera
spēlē, „izplūšana” kopējā dejā u.tml. – un var būt arī kā negatīva
parādība. Patiesībā zinātniska interese par deindividuāciju sākās
un līdz šim vairāk ir saistīta tieši ar dažādu negatīvo parādību izskaidrošanu – ar bīstamu pūli, pārgalvīgiem huligāniem,
linčotāju baru, genocīdu, visatļautību komunikācijā ar datora
starpniecību (internetā).
Deindividuācijas teorijas pirmsākumi tiek saskatīti franču sociālā psihologa un sociologa Gustava Le Bona (Gustave Le Bon)
darbā „Pūļa psiholoģija”, kas izdots 1895. gadā. Tajā Le Bons
spilgti apraksta, kā cilvēks psiholoģiski mainās, atrodoties pūlī.
Viņš rakstīja, ka „pūlis vienmēr ir intelektuāli zemāks par atsevišķu indivīdu...Cilvēks pūlī ir nepastāvīgs, lētticīgs, neiecietīgs,
kļūst mežonīgs un nikns kā primitīvās radības...”. Le Bons uzskatīja, ka linčojošā pūļa agresīvā un amorālā uzvedība izplatās
kā infekcija, graujot cilvēka morālās jūtas un paškontroli. Tas
liek pūlim veikt destruktīvās darbības, kuras neviens atsevišķi
neizdarītu.3
Le Bona pūļa uzvedības apraksts ir diezgan reāls un ticams, tomēr pats izskaidrojums cilvēka uzvedības maiņai pūlī nav tīri
zinātnisks – balstīts tikai uz paša autora pieņēmumiem un aizspriedumiem. Tikai 1952. gadā tika nopublicēts raksts „Dažas
deindividuācijas sekas grupā” 4, kura autori – amerikāņu psihologi Leons Festingers (Leon Festinger), Alberts Pepitone (Albert
Pepitone) un Teodors Njukombs (Theodore Newcomb) – mēģina
zinātniski izskaidrot, kāpēc noteiktajās grupas situācijās cilvēki
atmet ierastos ierobežojumus. Veicot eksperimentus, viņi atklāja, ka pie grupas diskusijas par erotisko literatūru, kura notika

pusgaismā un kurā diskusijas dalībnieki bija ģērbušies pelēkajos
formastērpos, cilvēki vairāk runāja rupjības, nekā pie gaismas
un bez formastērpiem. Stāvokli, kad cilvēks atmet ierastos ierobežojumus, viņam zūd individuālās atbildības izjūta, Festingers
un viņa kolēģi nosauca par deindividuāciju. Pēc savu eksperimentu rezultātiem viņi pieņēmuši, ka deindividuācijas stāvoklis rodas tad, kad cilvēku uzmanība grupā netiek fokusēta uz
citiem grupas dalībniekiem kā uz konkrētām individualitātēm,
bet fokusējās ap pašu grupu kā tādu. Tāda uzmanības koncentrēšanās ap grupu deindividualizē tās dalībniekus, kuri atvirzās
otršķirīgajā fonā, „morāli paslēpjas” šajā grupā. Tas savukārt atbrīvo viņus no ierastiem aizliegumiem un ierobežojumiem.
20 gadus vēlāk, 1970. gados, deindividuācijas tēma kļūst diezgan populāra zinātniskajos pētījumos, ko veicināja tā laika
sociālie procesi (protestu kustības attīstība - pacifistu, hipiju,
feminisma, jaunu reliģisko kultu un citu kontrkultūru attīstība
u.c.). Šī laika salīdzinoši liela ietekme uz deindividuācijas fenomena izprašanu bija Filipa Zimbardo (Philip Zimbardo) un
Edvarda Dinera (Edward Diener) pētījumiem.
Filips Zimbardo atklāja vēl citus faktorus, kas var radīt deindividuāciju: anonimitāte, grupas lielums, situācijas novitāte un nenoteiktība, cilvēka uzbudinājuma līmenis, iesaistīšanās pakāpe
grupas darbībā, apziņas stāvokļa izmaiņas alkohola vai narkotiku ietekmē. Par visnozīmīgāko faktoru deindividuācijas rašanās
viņš uzskatīja anonimitātes apstākļus. Zimbardo atzīmēja, ka
deindividualizētā uzvedība var būt arī prosociālā 5, taču gandrīz
visa viņa uzmanība bija veltīta antisociālās uzvedības izpētei.6
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Klasiskā deindividuācijas attīstības shēma:9
Individualitāte
Deindividuācijas situācijas iemesli:
Anonimitāte
Augsts emocionālā uzbudinājuma līmenis
Uzmanība koncentrēta nevis uz paša uzvedību, bet uz to,
kas notiek apkārt
Sociālpsiholoģiskie stāvokļi, kas veicina deindividuācijas
attīstību, kura jau radās iepriekšminēto iemeslu dēļ:
Grupas vienotība
Cilvēka pašapzināšanās un paškontroles pazemināts līmenis
Deindividuācijas sekas:
Impulsīvās uzvedības izpausmes
Palielināts jūtīgums pret ārējām iedarbēm
Paaugstināta reaktivitāte
Nespēja vadīt savu uzvedību
Pazemināta interese par apkārtējo cilvēku vērtējumu
Nespēja saprātīgi novērtēt un plānot uzvedību
Bezpersoniskums
Daži Zimbardo eksperimenti par deindividuāciju:
Grupas lieluma ietekme
Divas paturētas (desmit gadus vecas) mašīnas ar atvērtu pārsegu un bez numura tika atstātas bez pieskata, viena - Ņujorkas
universitātes vecajā teritorijā Bronskā (Ņujorkas rajons), otra
– netālu no Stenfordas universitātes teritorijas nelielā pilsētiņa
Palo-Alto.
Rezultātā Ņujorkā pirmie zagļi parādījās jau pēc 10 min, noņemot akumulatoru un radiatoru, un jau pēc trijām diennaktīm,
izciešot 23 zādzību un vandalisma epizodes, mašīna pārvērtās
par nelietderīgu metāllūžņu blāķi. Bet Palo-Alto nedēļas laikā
mašīnai pieskārās tikai viens cilvēks un tikai tāpēc, lai aiztaisītu
pārsegu, jo sācies lietus.
Anonimitātes ietekme
Eksperimentā sievietēm-dalībniecēm no universitātes, kuras
bija sadalītas grupās četru cilvēku sastāvā, lūdza ieslēgt elektrisko strāvu, kas bija pievienota citai sievietei, kura piedalījās it kā
iemācīšanās eksperimentā. Pusei no sievietēm bija nodrošināta
anonimitāte – viņas apģērba maisveidīgos tērpos ar kapuci, kas
slēpa seju (līdzīgs kukluksklana tērpam), nevienu no viņām nesauca vārdā. Pārējās sievietes palika savos apģērbos, viņu sejas
varēja redzēt, turklāt viņas savstarpēji iepazīstināja, nosaucot
viņu vārdu, kā arī katrai bija kartīte ar viņas vārdu. Eksperimenta laikā katras sievietes priekšā bija poga, kas ieslēdz elektrību,
un uz kuru vajadzēja uzspiest, kad „apmācamā” kļūdījās.
Beigu beigās atklājās, ka anonīmās grupas sievietes divreiz biežāk spieda pogu.
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Festingera, Zimbardo un citu psihologu pētījumi bija veltīti
vairāk ārējo faktoru izpētei, kas rada deindividuāciju, bet salīdzinoši maz cilvēka iekšējām izmaiņām. To pamanīja Diners,
veicot deindividuācijas pētījumu apskati 7, tāpēc pārorientējās
pētīt tieši cilvēka pašapzināšanās (angl.self-awareness) ietekmi uz
deindividuāciju. Viņš novērojis, ka tad, kad cilvēka uzmanība ir
novērsta no sevis, pavājinās apzināta savas uzvedības novērošana. Rezultātā cilvēks nespēj kontrolēt, plānot un novērtēt savu
uzvedību saskaņā ar saviem iekšējiem standartiem. Paaugstināts
jūtīgums, reakcija uz tiešiem ārējiem stimuliem aizvieto racionāli plānoto darbību.8
Tā kā deindividuācijas pētnieku uzmanība bija koncentrēta
lielākoties uz antinormatīvo uzvedību, tad mieru nedeva dažu
pētījumu rezultāti, kas neapstiprināja anonimitātes apstākļu un
samazinātā pašapzināšanās līmeņa sakarību ar antinormatīvo un
nepatvaļīgo uzvedību.
Piemēram, Roberta Džonsona (Robert Johnson) un Lesli Dauninga (Leslie Downing) pētījums10.
Viņi atkārtoja Zimbardo pētījumu par anonimitātes ietekmi, tikai šoreiz bija izveidota vēl trešā daļa – sievietes, kuras apģērbtas
medmāsu formā. Pētījuma beigās atklājās, ka:
rezultāti atšķiras no Zimbardo pētījuma rezultātiem: maisveidīga (kuklusklana tērpam līdzīgs) tērpa uzvilkšana neietekmēja
elektriskās strāvas ieslēgšanas skaitu;
tās sievietes, kuras bija tērpušās medmāsu formā, ieslēdza daudz
retāk strāvu, nekā tās, kuras bija savā pašā apģērbā.
Lai to izskaidrotu, Stivens Prentis-Danns (Steven Prentice-Dunn)
un Ronalds Rodžers (Ronald Rogers) piedāvāja atšķirt publisko
pašapzināšanos (angl.public self-awareness) un personisko pašapzināšanos (private self-awareness)
Deindividuācijas veidošanās
Personiskā pašapzināšanās – kad cilvēks novēro, analizē, apzinās savus iekšējos kaut kādus aspektus – savas domas, jūtas,
motivāciju utt.; „iedziļināšanās sevī”.
Ja dominē personiskā pašapzināšanās, tad cilvēka uzvedību vairāk ietekmē paša standarti.
Publiskā pašapzināšanās – kad cilvēks sevi novēro, analizē, apzinās no citu cilvēku pozīcijas; kā viņu novērtētu citi.
Ja dominē publiskā pašapzināšanās, tad cilvēka uzvedību vairāk
ietekmē ārējie sociālie standarti.
Saskaņā ar viņu teoriju, pastāv divi ceļi uz antinormatīvo un
nepatvaļīgo uzvedību. Pirmais ceļš ir saistīts ar „atbildības faktoriem” – anonimitāti un atbildības nenoteiktību – kas samazina
publisko pašapzināšanos. Rezultātā šādos apstākļos cilvēks mazāk satraucas par nosodījumu no malas, bet iekšēja savas uzvedības novērtēšana saglabājas. Piemēram, kādā protesta akcijā tās
dalībnieks var spontāni piebiedroties pārējiem uzbrukumā pret
pretinieku, jo „visi jau tā dara, ne jau es viens pats”.
Otrais ceļš ir saistīts ar „uzmanības faktoriem” – grupas saliedētību un fizioloģisko uzbudinājumu - kas mazina personisko
pašapzināšanos: tie novērš uzmanību no paša sevis un savas uz-
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vedības. Tas rada iekšējo deindividualizēto stāvokli, kas noved
pie pazeminātās sevis regulēšanas un pazeminātās uzmanības
saviem iekšējiem standartiem. Piemēram, kādā darba kolektīvā aiz bailēm pazaudēt kolēģu labvēlību un iespējams arī darba
vietu darbinieki – kvalificēti un ikdienā ne ļauni – paraksta pazemojošu sūdzību par kolektīva „autsaideri”.
Neskatoties uz to, ka abi divi šie ceļi var pāriet antinormatīvajā
vai nepatvaļīgajā uzvedībā, Prentis-Danns un Rodžers atzīmēja,
ka tikai otro ceļu – personiskās pašapzināšanās samazināšanās
procesu var nosaukt par deindividuāciju.11
Kā ievērojuši citi psihologi, bezpersoniskuma apstākļi var mudināt cilvēku uzvesties „labi” vai „slikti” kopā ar citiem atkarībā
no tā, kas konkrētajā situācijā ir pieņemts 12. Iespējams Džonsona un Dauninga eksperimentā sievietes medmāsas formastērpā
tāpēc retāk sodīja apmācāmo par kļūdām, jo pats formastērps
asociējas ar pozitīvo.
Interesanti pētījumi bija veikti par vizuālās anonimitātes ietekmi uz cilvēku elektronisko komunikāciju, t.i. kad cilvēkam nav
zināms, kā izskatās komunikācijas partneri. Izrādījās, ka cilvēki,
kuri vairāk orientējās uz sevi, nevis uz šīs komunikācijas kopienu, izjūt lielāku distanci ar šīs komunikācijas partneriem,
nekā tajos gadījumos, kad viņi zina, kā patiesībā izskatās viņu
partneri. Rezultātā tāda anonīma komunikācija „individuālistam” daudz ko nenozīmē, viņš vēl vairāk koncentrējas ap saviem
standartiem un nav tik aktīvs, necenšas dod kādu lielāku atdevi
šajā anonīmajā kopējā komunikācijā 13. Tas daļēji izskaidro, piemēram, dažu interneta kopienu neveiksmīgumu, kur no 200,
lielākoties anonīmiem dalībniekiem, tikai astoņi aktīvi piedalās
diskusijās.
Pavisam citādi ir, kad cilvēks sevi pilnībā identificē ar šo kopienu, labprāt sevi uztver kā „vienu no mums”. Tad vizuālā
anonimitāte būtiski viņu netraucē un nemazina piedalīšanos
komunikatīvajā apmaiņā. Piemēram, patērētāju sūdzību portāls, virtuālais grāmatvežu, hokeja fanu klubi, kur ne vienmēr
dalībnieki zina, kā viens otrs vispār izskatās.
Ko mēs varam saprast un izmantot no deindividuācijas
teorijas?
Valsts vadīšana
bezpersoniskums ir ļoti izdevīgs ambicioziem valdniekiem, lai
realizētu kaut kādus sava loka ekstrēmus politiskos mērķus, kas
tiek panākts ar kolektīvo propagandu – Hitlera, Staļina, Mao
Dzeduna, Dž. Buša valdības politika ir tam spilgts piemērs;
Formastērps
karavīriem, policistiem, apsargiem, ugunsdzēsējiem, medicīniskajām personālam, uzņēmuma tirdzniecības darbiniekiem
u.c. formastērps ir ne tikai profesionālo funkciju veikšanai – kā
blakus efekts no tā var būt kopības izjūtas veidošanās ar savas
profesijas „brāļiem (māsām)” un ar profesiju saistītu īpašību aktivizēšanos;
bet atsevišķos gadījumos tāda unificēšanās ar citiem var paraut
cilvēku uz pārlieku agresiju, zādzībām, vienaldzību;
uzņēmuma darbiniekiem, lai novērstu unificēšanās negatīvās

sekas, lietderīgi ieviest atšķirības zīmes – kartītes ar vārdu un
uzvārdu;
Alkohols
pareizi dara, ja lielos pasākumos (koncertos, sporta spēlēs u.tml.)
neatļauj ienest līdz alkoholu un arī ierobežo stipro dzērienu
tirdzniecību – pūļa emocionālais uzbangojums + neskaidrs prāts
= haoss
Spoguļi un spilgta gaisma
izklaides klubos, lai atraisītu atnācējus, nav izdevīgi izlikt daudz
spoguļu, kur var redzēt sevi, un nav izdevīgi uzturēt spilgtu gaismu – tā visu izgaismo!
Darba organizācija un darba uzdevumu uzdošana
katram darbiniekam jānosaka viņa atbildības zona un arī individuāli jāpārbauda, vismaz „jāuzmet aci” par viņu darbu, lai
darbinieks justu individuālo atbildību par savu darbu;
Individuālā uzruna
lieliska izeja, kā tikt galā ar nelabvēļu delegāciju vai snaudošu,
vienaldzīgu publiku – uzrunāt kādus no viņiem individuāli.
Kas vienreiz sevi atradis, šai pasaulē vairs nepazudīs.
Stefans Cveigs
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Biznesa dižgari

Ingvars Kamprāds,
Elmtarida, Agunnarida.
IKEA
Tiem, kuri vēlas iepirkties pasaulē lielākā
mājsaimniecības preču ražotāja un tirgotāja IKEA
veikalos, vai nu jābrauc kaut kur ārpus Latvijas, vai
jāizmanto Internets. Baltijas reģions šim koncernam
liekas par mazu, lai tam pievērstu nopietnu
uzmanību. Ar 278 lielveikaliem 36 valstīs pilnīgi
pietiek, lai 2007. gadā IKEA peļņa būtu 28,6 miljardi
dolāru.
Bet viss sākās pirms kara kādā ciematiņā Smolandē,
Zviedrijas dienvidos. Ar sērkociņiem.
Pirmsākumi
Ingvars Kamprāds dzimis 1926. gada 30. martā, Elmtaridas
fermā netālu no Agunnaridas pilsētiņas Zviedrijas dienvidos.
Viņa vectēvs, nespēdams samaksāt nomas maksu par fermu, izdarīja pašnāvību, un fermu ar savu pašaizliedzīgo, smago darbu
izglāba viņa vecmāmiņa. Tam nenoliedzami bija liels iespaids uz
Kamprāda vēlāko dzīvi un uzskatiem.
Jau maza puikas gados Kamprāds atklāja, ka var Stokholmā
iepirkt vairumā sērkociņus, izvadāt tos ar velosipēdu pa kaimiņiem un uz šī rēķina tīri labi nopelnīt. Peļņa tika ieguldīta
sortimenta paplašināšanā. Sērkociņiem sekoja sēklas, zivis, Ziemassvētku eglīšu rotājumi, bet vēlāk – arī pildspalvas un zīmuļi.
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Vienā vārdā sakot, visādas saimniecībā noderīgas lietas, ko vairumā var aizvest uz divriteņa.
17 gadu vecumā, pabeidzot skolu, Kamprāds kā balvu no tēva
saņēma zināmu naudas summu. Taču izvēlējās to nevis ikdienišķi notriekt, bet ieguldīt sava paša uzņēmuma dibināšanā. Kā
uzņēmuma nosaukumu Kamprāds izvēlējās saīsinājumu no saviem iniciāļiem, dzimtās fermas un netālās pilsētiņas nosaukuma sākuma burtiem. Tā 1943. gadā, kad pārējā Eiropa drebēja
kara ugunīs, sākās IKEA.
Ceļš līdz mēbelēm
Sērkociņi, zīmuļi un divritenis jau sen bija palikuši aiz muguras.

Ingvars Kamprāds

Biznesa dižgari

Drīz IKEA sāka pieņemt preču pasūtījumus pa pastu, noīrēja
vietējo piena mašīnu un ņēmās izvadāt pa mājsaimniecībām
stipri vien dažādāku preču sortimentu. Nu jau tajā ietilpa pulksteņi, maki, neilona zeķubikses, rotaslietas un citi sīkumi.
Vēlāk Kamprāds nopirka kādu pamestu mēbeļu darbnīcu, kurā
vietējie meistari sāka gatavot vienkāršas mēbeles. To panākumi izrādījās tik lieli, ka 1951. gadā Kamprāds izlēma mest pie
malas andelēšanos ar pulksteņiem un zeķubiksēm, un pārsviest
visus spēkus uz zemo cenu mēbeļu tirdzniecību. Divus gadus
vēlāk Almhultā tika atvērts pirmais IKEA mēbeļu veikals, kur
tas atrodas arī pašlaik. Pircējiem beidzot radās iespēja mēbeles
pirms pasūtīšanas aptaustīt un iemēģināt, un biznesam tas nāca
tikai par labu. Konkurentiem tas, dabiski, diez ko nepatika, tāpēc, lai nosistu mēbeļu cenu, nezaudējot kvalitāti, Kamprādam
50. gadu vidū nācās nodibināt kontaktus ar toreiz vēl komunistiskās Polijas mēbeļu ražotājiem.
Iziešana pasaulē
1963. gadā tiek atvērts pirmais IKEA veikals ārpus Zviedrijas,
netālu no Oslo. Interesanti, ka tas notiek vēl pirms tam, kad
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IKEA iekaro pašas Zviedrijas galvaspilsētu. 1974. gadā IKEA
strauji ielaužas Vācijas tirgū, bet 1985. gadā – ASV. Interesanti
zināt, ka IKEA ir viens no nedaudzajiem veikalu tīkliem, kas
vienlaikus darbojas gan Izraēlā, gan arābu valstīs.
Pie mums, kā jau minēts, IKEA preču klāstu var novērtēt vienīgi uzņēmuma interneta katalogā, kurā ir apmēram 12 tūkstoši preču nosaukumu. Arī zīmuļi nekur nav pazuduši. Vēl kāda
interesanta lieta ir tā, ka šī kataloga gatavošanā IKEA nealgo
profesionālus modeļus, bet gan pieaicina „cilvēkus no tautas”
– savus darbiniekus, viņu ģimenes, kaimiņus vai vietējos skolēnus. Teorētiski iespēja iekļūt IKEA kataloga lappusēs ir ikvienam cilvēkam, kurš tajā brīdī patrāpījies studijā.
Galvenās iezīmes
Jau no pirmsākumiem IKEA devīze un panākumu atslēga bijusi
– labs dizains, laba funkcionalitāte un laba kvalitāte par zemu
cenu, ko vairums var atļauties. Viens no risinājumiem, kā to
piepildīt, izrādījās mēbeļu piegāde izjauktā veidā, lai pircējs tās
mājās varētu samontēt pats. Tas sākās visai ironiskā veidā, kad
kāds uzņēmuma darbinieks izsprieda noņemt galdam kājas, lai
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to varētu ērtāk iedabūt mašīnā. To ieraudzījis, Kamprāds noteica – o! Tas taču ir vislabākais risinājums, kā nosist mēbeļu cenu!
Gan algas ietaupās, gan transporta izmaksas! Arī šobrīd izjauktu mēbeļu piegāde, lai arī kļuvusi par iemeslu milzumdaudzām
zobgalībām, paliek IKEA darbības stūrakmens. Šo pieeju IKEA
raksturo visai trāpīgā veidā. Kā jūs domājat, jautā IKEA, kas ir
pati dārgākā prece, ko mēs pārvadājam savos konteineros? Mūžam neuzminēsiet – tas ir gaiss.
Izmaksu samazināšanai un vienkāršībai IKEA ir pakārtots viss.
Piemēram, IKEA sen vairs neražo mēbeles saviem spēkiem, paturot savās rokās vienīgi mēbeļu izstrādi un tirdzniecību. Pie
lietas pieder arī kokšķiedru plašu un plastmasu izmantošana, kā
arī milzīgi pašapkalpošanās veikali, kas pēc plānojuma ir visai
līdzīgi noliktavām. Bet ar to, ka IKEA produkcija pamatā tiek
ražota tādās valstīs kā Ķīna un Polija, nevienu vairs nepārsteigt.
Tā mūsu laikos īstenībā ir tāda kā dzīves norma.
Taču dizains un funkcionalitāte IKEA mēbelēm ir līmenī. Cik
nu pašam autoram bijusi iespēja padzīvot IKEA stilā ieturētā
dzīvoklī, tik var teikt – lai arī askētiski, tomēr stilīgi, funkcionāli
un, kas nav mazsvarīgi, ir ļoti viegli uzturēt kārtību.
Daži skaitļi un fakti
Gribot negribot jāatzīst, ka šāda pieeja nes augļus. Uz doto brīdi Kamprāds ar savu 31 miljardu dolāru ir septītais bagātākais
cilvēks pasaulē un pirmais Eiropā, atstājot ar garu degunu visus
Krievijas oligarhus. Vēl vairāk – 2005. gadā, pateicoties ASV
dolāra kursa svārstībām, Kamprāds uz īsu brīdi kļuva par bagātāko pasaules iedzīvotāju, pārspējot pašu Bilu Geitu. Ir par ko
padomāt.
Neraugoties uz to visu, IKEA kā savas veiksmes pamatu sludina vienkāršību. Piemēram, IKEA neviens nevalkā uzvalkus
un kaklasaites, un arī pati uzņēmuma struktūra ir daudz mazāk hierarhiska nekā citur. Kamprāds pieturas pie uzskata, ka
plānošana un stratēģiskā vadība nedrīkst aizņemt pārāk daudz
laika, ko var veltīt pamatdarbībai, tāpēc vienmēr ir cīnījies pret
pārliecīgu birokrātiju visos IKEA darbības līmeņos.
Arī pats Kamprāds ir dzīva IKEA vienkāršības pieejas personi-
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fikācija. Dažkārt tas robežojas ar skopumu. Viņš nevalkā uzvalkus, brauc ar 1992. gada ražojuma „Volvo 240GL”, lido
vienīgi ekonomiskajā klasē un dzīvo vienkāršās viesnīcās. Ilgus
gadus viņš pusdienojis IKEA, lai nebūtu jāiet uz restorānu, un
mudina uzņēmuma darbiniekus rakstīt uz papīra lapas abām
pusēm. Tiesa, dažas ļaunas mēles melš, ka zināmā mērā tas esot
ļoti rūpīgi veidots tēls, ar ko aizmālēt acis sabiedrībai un IKEA
darbiniekiem. Kopš 1976. gada Kamprāds dzīvo Šveicē (kur iepērkas tirgū un brauc ar sabiedrisko transportu), viņam pieder
villa Šveices kalnos, liels lauku īpašums Zviedrijā un vīna dārzs
Provansā. Lai gan, ja godīgi padomā, tas nav nekas slikts.
Nevar gan teikt, ka Kamprādam viss vienmēr būtu gājis kā pa
gludu ledu, taču no kļūdām viņš nekad nav baidījies. „Kļūdīšanās ir aktīvo ļaužu privilēģija!” tā viņš saka. Piemēram, savulaik
dibinot sakarus Polijā, kur saskaņā ar vietējo tradīciju jebkuru
veiksmīgu darījumu pienākas pamatīgi apmazgāt, Kamprāds
pamazām kļuvis par alkoholiķi. Tiesa, kopš tā laika viņš apgalvo, ka metis dzeršanu pie malas, un, tā kā viņš joprojām ir pie
labas veselības, tam ir grūti neticēt.
Tiesa, pēc Kamprāda domām, ne kļūdām, ne panākumiem
dzīvē nav galīgas un paliekošas nozīmes. Tā vietā viņš uzskata, ka dzīve ir ceļš, kurā apstāties nedrīkst – kā sasniedzi vienu
mērķi, spraud uzreiz nākamo! Arī tam ir grūti nepiekrist – bez
šādas pieejas IKEA visdrīzāk nemaz nebūtu izspraukusies ārpus
Zviedrijas robežām.
Nākotne – kā pasakā
Kas attiecas uz IKEA nākotni, tad Kamprāds te parūpējies par
brāļu Grimmu pasakas cienīgu gājienu. „Nedomāju, ka kāds
no maniem trim dēliem būtu spējīgs vadīt uzņēmumu, vismaz
pagaidām!” viņš saka, lai arī pašam jau ir pāri astoņdesmit, un
aktīvu darbošanos uzņēmumā viņš jau sen pametis. Tā nu trim
dēliem, kuri pašlaik ieņem vadošus amatus IKEA nopirktajā
mēbeļu tirdzniecības tīklā „Habitat”, nākas sacensties, jo ir zināms – vienīgi apķērīgākais un veiksmīgākais no viņiem pārņems IKEA grožus un pie viena arī visu tēva mantojumu. Kā
seriālā „Kalnietis” – beigās izdzīvos tikai viens…
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Domu graudi.
Nekļūdās vienīgi tie, kas guļ. Ja vien jūs zinātu, cik bieži esmu kļūdījies
pats!
Laiks ir pats svarīgākais, kas tev ir. Tu vari tik daudz izdarīt desmit
minūšu laikā. Kad tās paies, tās būs prom uz visiem laikiem. Sadali savu
dzīvi desmit minūšu lielās porcijās un pavadi tās bezjēdzīgi tik maz, cik
vien iespējams.
Padarīta darba sajūta ir kā miegazāles. Cilvēks, kurš aiziet pensijā un
jūt, ka savu ir paveicis, drīz mirst. Uzņēmums, kas jūt, ka sasniedzis savu
mērķi, ātri vien apstāsies savā attīstībā.
Prieks nav mērķa sasniegšanā. Prieks ir būt ceļā. Mums ir pamatīgi
paveicies, ka esam tikai pašā ceļa sākumā!
Vārds „neiespējami” ir izdzēsts no mūsu vārdu krājuma, un tā tam arī
jāpaliek.
Vienkāršība ir mūsu labākā tradīcija. Vienkāršām lietām piemīt lielāks
spēks. Vienkāršība raksturo mūsu attiecības ar klientiem, piegādātājiem
un pašiem savā starpā. Vienkāršība dara mūs spēcīgus!
Nav grūti izstrādāt labu galdu, kas maksā tūkstoš dolāru. Taču izstrādāt
labu un funkcionālu galdu, kas maksātu tikai 50 dolārus, ir pa spēkam
tikai pašiem labākajiem dizaineriem.
Izšķērdība IKEA ir nāves grēks.
Ļaudis saka, ka esmu skops, un man par to nav nekas pret. Labāk būt
mazliet skopulīgam nekā kaisīt naudu vējā.
Tas, kas ir labi mūsu klientiem, ilgtermiņā ir labi arī mums.
Ja ir kāda lieta, ko pieklājas darīt labam līderim, tā ir – rādīt personīgu
piemēru. Man pieklājas rādīt piemēru visiem IKEA darbiniekiem. Es
varētu iekārtot plašu biroju sev vienam, taču, tā kā maniem darbiniekiem
tāda nav, tad arī es labāk izvēlos sēdēt kopējā telpā.
Mums vajadzētu vairāk sieviešu vadošos amatos, tāpēc ka tieši sievietes ir
tās, kas mājās lemj visu.
Ko gan vēl es varētu darīt savā vecumā? Audzēt tomātus piemājas
dārziņā? Es neprotu nekā cita, kā tikai tirgot mēbeles. Šai ziņā esmu
klasisks stulbenis.
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Vēlme vienoties,
nevis uzvara par katru cenu
Ar krīžu un konsultāciju centra Skalbes direktori Daci Beināri sarunājas Līga Šaplaka

Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā konfliktējošās
puses ar neitrālas trešās personas – īpaši apmācīta
mediatora – palīdzību pašas mēģina atrast
konstruktīvu domstarpību atrisinājumu.
Kas ir mediācija?
Mediācija ir strīdu risināšanas veids, kad divām pusēm strīdu
atrisināt palīdz kāds trešais, kurš ir neitrāls. Šis trešais ir mediators. Viņš ir absolūti neiesaistīts notikumā, un viņš nepieņem
lēmumus, neiesaka, bet palīdz savstarpēji sarunāties un apzināties otras puses intereses. Viņš palīdz nonākt pie lēmuma, pie
vienošanās, kas būtu abām pusēm pieņemama. Galvenais uzdevums ir abām pusēm nonākt nevis pie kompromisa, bet pie
konsensusa. Vēlamais ieguvums ir nevis tas, ka katra no pusēm
jūt, ka no kaut kā atsakās, bet gan tas, ka procesa gaitā tiek rasts
risinājums, kas pilnībā apmierina abus.
Vai tas vispār ir iespējams?
Domāju, ka jā. Šajā procesā ir svarīgi, ka katrai pusei tiek dota
iepēja izteikties par savām vajadzībām un interesēm. Savukārt
otra puse to sadzird. Līdz ar to rodas iespēja vienoties par abiem
vēlamo risinājumu.
Kādos gadījumos izmanto mediāciju?
Mediāciju izmanto gandrīz visur un vienmēr, kad ir konflikti.
Tie ir gan ekonomiska rakstura, gan ģimenes strīdi, gan arī jau-
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tājumi par šķiršanos. Tie var būt strīdi starp pašvaldību un iedzīvotājiem, starp kaimiņiem, konflikti skolā, arī krimināllietās,
kur ir cietušais un pāridarītājs.
Cik ilgi Latvijā tiek izmantota mediācija?
Latvijā tā ir ienākusi tikai pēdējos gados. Plašāka informācija
ir izskanējusi saistībā ar pilotprojektu Bērnu un Ģimenes lietu
ministrijā, kura ietvaros ministrijā tika sniegts mediācijas pakalpojums, kā arī Tieslietu ministrijas realizētais projekts “Strīdu
risināšanas sistēma un apmācības nodrošināšana praktizējošiem
juristiem. /2005-2007/”, kas tika realizēts no 2005. gada līdz
2007. gadam. Šī projekta mērķis bija mediatoru apmācība un
mediācijas ieviešana Latvijas tiesu sistēmā. Paralēli ir bijušas arī
citas aktivitātes, piemēram, no biedrības Cietušo atbalsta centrs,
kurš, cik zinu, jau labu laiku izmanto mediāciju starp cietušo
un pāridarītāju.
Vai projektu ietvaros tika apmācīti arī cilvēki, kas varētu
strādāt par mediatoriem?
Jā. Pamatzināšanas tika iegūtas šī projekta ietvaros, bet tā noteikti nav pabeigta apmācība. Būtu nepieciešams to turpināt.

Pieredze

Cik daudz Latvijā ir speciālistu, kas var sniegt šādu palīdzību?
To grūti pateikt, cik cilvēkus varētu Latvijā uzskatīt par pilnībā
apmācītiem mediatoriem. Vairākiem no tiem, kas beidza Tieslietu ministrijas apmācības un nokārtoja apmācības, ir iegūts
Vācijas biedrības Integrētā mediācija pirmās pakāpes sertifikāts,
kas vēl nedod tiesības praktizēt bez supervīzora. Bet atšķiras arī
apmācību pieeja – dažās valstīs tiek akceptēts īsais apmācību
modelis, kad mediatori tiek apmācīti 5 dienu laikā. Man vairāk
ir nācies saskarties ar Vācijas, Itālijas, Beļģijas apmācību standartiem, kur apmācību laiks ir ap 200 stundām. Manuprāt, 5 dienas ir nepietiekami. Ja cilvēks nav psihologs, paiet ilgs laiks,
kamēr iemācās, piemēram, aktīvi klausīties, kas ir mediācijas
ļoti svarīga sastāvdaļa.
Pašlaik mēs mediācijas pakalpojumu sniedzam Krīžu un konsultāciju centrā Skalbes. Šobrīd Rīgas Bāriņtiesā darbojas mediācijas nodaļa. Ir arī minētais Cietušo atbalsta centrs, kurš strādā
ar mediācijas metodi. Bet cik kopumā ir tādu indivīdu un organizāciju, kas teiktu, ka mediācija ir viņu pakalpojums, es nevaru
atbildēt. Mediācija Latvijā vēl ir pašā attīstības sākumā.
Kur Latvijā var apgūt mediāciju?
Mēs izveidojām biedrību Integrētā mediācija ar domu turpināt
apmācības procesu, bet pašlaik trūkst resursu, lai šo nodomu
īstenotu. Gribējām sadarboties ar Vācijas asociāciju un veidot
apmācību modeli. Latvijā ir aptuveni 12 pirmie mediatori, kuriem ir Vācijas asociācijas Integrētā meditācija sertifikāts. Tajā
pašā laikā aktīvi darbojas arī biedrība Mediācija un ADR un
Zvērinātie mediatori. Pašlaik neesmu informēta par to, cik liela
ir viņu aktivitāte apmācību organizēšanā.
Kādi cilvēki var būt mediatori?
Tas ir jautājums par izglītības standartiem un to, kurš atbild
par pakalpojuma kvalitāti. Pašlaik, ja tas notiek kādā iestādē,
tad atbildību uzņemas iestādes vadītājs, jo nav asociācijas, kura
varētu sertificēt. Viss vēl ir tapšanas stadijā. Man, piemēram,
ir sertifikāts no apmācības iepriekš minētā projekta ietvaros un
Vācijas asociācijas sertifikāts – viena zvaigznīte. Faktiski tas vēl
nedod atļauju praktizēt. Trīs no Skalbes darbiniecēm mācījās
Itālijā, kur mācību programmas ilgums bija 200 stundas, un
viņas drīkst strādāt. Latvijā šobrīd, cik man zināms, vēl neviens
šādu izglītību nenodrošina.
Kādai pamatizglītībai ir jābūt, lai papildus apgūtu mediāciju?
Vislielākā interese par šo metodi ir juristiem un psihologiem, jo
tās ir jomas, kas visvairāk saistītas ar konfliktsituācijām, bet ierobežojumu nav. To var darīt ikviens, kurš ir izgājis apmācības.
Probācijas dienests izmanto piecu dienu apmācības kursu, kur
ikviens, kurš ir ieinteresēts darboties kā brīvprātīgais, var iegūt
zināšanas un pēc tam mēģināt praktizēt.
Ar ko atšķiras psihoterapija no mediācijas?
Mēs par to daudz esam diskutējuši. Sākumā to bija grūti no-

šķirt, jo viens no mērķiem ir veicināt katra indivīda pašnoteikšanos, autonomiju, lai katrs patstāvīgi pieņemtu lēmumus. Tas
ir arī viens no psihoterapijas uzdevumiem. Tomēr atšķirība ir
tāda, ka mediācijas mērķis ir nevis uzlabot attiecības, bet gan
panākt vienošanos, lai tā apmierinātu abas puses. Kad procesā
parādās dziļākas attiecību problēmas, tad tas jau ir psihoterapijas jautājums. Mediācijas fokuss ir virzīts uz abpusēju vienošanos. Mēs pieskaramies emocijām un apzināmies to iemeslus. Ir
tēmas, par kurām runā, bet tajās neidziļinās tik pamatīgi, kā to
dara psihoterapijā. Mediācija ir stingri strukturēta pa fāzēm un
pie šīs struktūras arī ir jāpieturas.
Kādas ir šīs fāzes?
Šīs fāzes ir atšķirīgas dažādām skolām, bet pamatprincipi ir vienādi. Pirmais ir iepazīšanās, kad puses tiek informētas par mediācijas procesu, likumiem, tiek pārrunāti noteikumi un notiek
vienošanās par mediācijas procesa veikšanu. Otrais ir problēmas
apzināšana - par ko ir strīds. Kādas ir abu pušu pozīcijas – viens
grib to, otrs ko citu. Ir jābūt skaidrām pozīcijām. Ja pusēm nav
skaidra pašu pozīcija, tad faktiski mediācija nav iespējama. Trešā
fāze ir interešu apzināšana. Šī ir visgarākā un dziļākā fāze, jo tiek
runāts par konkrētām interesēm - kāpēc viņiem vajag tieši tādu
risinājumu, kāpēc tas ir svarīgi. Ne vienmēr intereses sakrīt ar
pozīciju. Tieši tur slēpjas galvenie resursi, un risinājums var būt
pavisam savādāks nekā kāda no pusēm to sākumā ir vēlējusies.
Vai var būt tā, ka cilvēks, nākot pie mediatora, pats īsti
nezina, ko grib, kā grib risināt problēmu?
Nē, katrs nāk jau ar savu skaidru pozīciju. Nu, piemēram, kāds
pēc strīda saka: “Es gribu sāpju naudu 10 000 Ls.” Tā ir viņa
pozīcija. Tad mediators rosina domāt, kādas ir viņa intereses:
vai šī nauda ir vajadzīga tāpēc, lai kaut ko nopirktu, vai svarīgi
gūt gandarījumu, vai viņš vēlas saņemt atvainošanos. Iespējamo
variantu ir daudz, un tie ir jānoskaidro. Līdz ar to risinājums
var mainīties, un prasība vairs nebūs nauda, bet viņš iegūst kaut
ko citu, kas patiesībā daudz precīzāk atbilst viņa interesēm. Ne
vienmēr tas, ko mēs sākumā domājam, mums patiešām ir vajadzīgs un atbilst tam, ko vēlamies. Ceturtā fāze ir risinājuma
meklēšana, pēc iespējas vairāku risinājuma variantu piedāvāšana. Piektā fāze ir vienošanās un līguma parakstīšana.
Cik daudz laika vajadzīgs, lai izietu šīs piecas fāzes?
Tas ir ļoti dažādi. Minimums, protams, ir viena reize. Tā ir aptuveni pusotra stunda, kurās arī iespējams iziet šīs fāzes un nonākt līdz risinājumam. Bet vidēji tas var būt desmit un vairāk
reižu. Īpaši, ja tā ir situācija ģimenes šķiršanās gadījumos, kur ir
ļoti daudz emociju un daudz tēmu, kuras pārrunāt. Taču tas ir
ļoti atkarīgs no tā, kā šīs lietas virzās uz priekšu.
Cik ilga ir viena sesija?
Standarts ir pusotra stunda, bet es esmu dzirdējusi, ka notiek arī
ilgāk. Īpaši, ja tās ir ekonomiska rakstura vai biznesa pārrunas.
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Kādai mātei bija divi jau teju pieauguši bērni. Kādudien abi bērni ļoti
sastrīdējās par pēdējo apelsīnu. Viņi kliedza viens uz otru, apvainoja dažādos notikušos un nenotikušos pāridarījumos, pārmeta, ka
otrs viņos neklausās vai negrib saprast... bet nenonāca ne pie
kāda kopsaucēja. Sapratuši, ka paši galā netiks, bērni devās pie mātes. Māte nepārdalīja apelsīnu uz pusēm,
bet noskaidroja, kāpēc katram no bērniem šis apelsīns ir tik ļoti nepieciešams. Izrādījās –meita
gribējusi cept torti, dēls – pagatavot sulu.
„Klau,” pēkšņi teica meita, „ tātad tev
nepieciešams augļa mīkstums? Bet
man vajadzīgas tikai apelsīna
miziņas! Tad jau mums pietiek ar vienu pašu apelsīnu, lai visi dabūtu
to, ko vēlas!”

Cik cilvēku iesaistās mediācijas procesā? Vai var būt arī
tā, ka mediācija notiek vienai cilvēku grupai ar otru?
Es esmu dzirdējusi par grupu mediāciju. Piemēram, iedzīvotāji
un pašvaldība, vai mediācija starp divām futbola komandām.
Tas ir iespējams, bet es pati neesmu to pieredzējusi.
Cik efektīva ir mediācija?
Ja analizē pasaules pieredzi, tad mediācija ir ļoti izplatīta, un tā
tiek uzskatīta par ļoti lietderīgu. Tās efektivitāte tiek mērīta un
novērtēta septiņdesmit piecu procentu apjomā. Tas ir efektīvs
risinājums. Pielietojot mediāciju ekonomikas un biznesa sfērā
klients iegūst drošību par paustās informācijas konfidencialitāti. Tas ir, pēc iespējas klusāk atrisināt konfliktus, lai tie netiktu
publiskoti. Svarīgas ir arī salīdzinoši mazās izmaksas. Katram
indivīdam un arī sabiedrībai strīdā ir jābūt pietiekami nobriedušiem, lai uzņemtos atbildību par savu problēmu risināšanu.
Būtībā tā ir atteikšanās no varas pozīcijām. Tiesas procesiem ir
raksturīgi tas, ka puse, kas jūtas stiprāka un pārliecinātāka par
uzvaru, ir motivēta iesniegt dokumentus un ierosināt procesu,
nevis tērēt laiku iesaistoties strīda risināšanā. Risinājuma rašanas
efektivitāte ir atkarīga arī no tā, cik lielā mērā no ārpuses cil-
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vēki tiek stimulēti paši pieņemt lēmumus. Piemēram, tiesnesis
ieteiktu izmantot mediāciju. Jāņem vērā arī tas, vai cilvēks ir gatavs kooperēties un sadarboties, lai risinātu šo strīdu. Mediācija
ir pilnīgi brīvpratīgs process. Tas nevar būt piespiedu pasākums.
No otras puses cilvēkam ir jābūt motivācijai, kāpēc izmantot
mediāciju, un viņam ir jāredz ieguvums.
Kā tiek mainīta situācija, ja konfliktējošās puses tiek ārēji
motivētas?
Ir jābūt brīvprātīgam lēmumam piedalīties mediācijā, nevar
cilvēku atsūtīt ar varu. Atšķirība ir tāda, ja mēs ejam uz tiesu,
tad nezinām, vai uzvarēsim vai zaudēsim. Motivācija ir panākt
vienošanos pirms tiesas. Iespējams, ka tiesājoties es varu zaudēt
vairāk nekā tad, ja, izmantojot mediāciju, nonākam pie abiem
vēlama rezultāta.
Vai ir kādi iemesli, situācijas, kad mediācija nedarbojas
un nav piemērojama?
Ja abas puses vai viena no tām nav motivēta, tas ir viens iemesls.
Protams, ka ne visus jautājumus mediācija atrisina, un ne vienmēr tas notiek simtprocentīgi.

Pieredze

Mediāciju nevar izmantot privātajā sektorā, ja runājam par vardarbību, kā arī kriminālprocesā, kad ir cietušais, kuram ir nodarīts pāri seksuāli. Mediācijā abām pusēm jābūt līdzvērtīgās
pozīcijās.

ko ir jāvienojas.
Manuprāt, Latvijā cilvēki vēl nezina, kas tas ir - mediācija, jo
trūkst informācijas, un šis pakalpojums pagaidām vēl nav plaši
pieejams.

Kā notiek pats mediācijas process?
Mediācija notiek, komunicējot abām pusēm un mediatoram.
Bet var būt arī tā, ka mediators pārrunā ar vienu pusi un pēc
tam atsevišķā sesijā ar otru pusi. Pirmā ir kopīgā tikšanās, kad
puses vienojas par procesu, un pēc tam atsevišķās sesijās pārrunā
intereses un risinājumus. Tas ir īpaši svarīgi, ja skartas biznesa
intereses, arī pie krimināliem pārkāpumiem. Šajos gadījumos
ir svarīgi, ka otra puse nezina kaut kāda veida informāciju, jo
puses negrib vai nevar būt pilnīgi atklātas, bet konkrētu vienošanos viņi grib panākt. Puses viena otrai var sniegt tik daudz
informācijas, cik uzskata par nepieciešamu.

Vai uzņēmumā kāds no darbiniekiem papildus saviem
tiešajiem pienākumiem varētu uzņemties arī mediatora
funkciju?
Mediācijā galvenais ir neitralitāte, tāpēc vienmēr ir labāk, ja mediators ir cilvēks no malas, kuram nav personīgas ieinteresētības.
Ja darba kolektīvā ir konflikti, labāk tomēr pieaicināt speciālistu no malas, nevis apmācīt kādu no darbiniekiem. Manuprāt,
nav reāli nodrošināt to, ka šis cilvēks būs neitrāls, neiesaistīts
un saglabās konfidencialitāti. Tīri teorētiski tā varētu būt, bet
realitātē tas varētu būt sarežģīti.

Kādas ir šīs metodes priekšrocības?
Mediācija ir ātrs un arī salīdzinoši lēts veids, kā nonākt pie risinājuma. Bet galvenais pluss ir tas, ka puses ir apmierinātas ar
rezultātu, kas ir ilgstošāks nekā tiesas nolasītais spriedums. Tiesā
ir tā, ka pēc sprieduma nolasīšanas viena puse paliek neapmierināta un sniedz apelāciju, līdz ar to viss sākas no sākuma. Mediācijas rezultāts ir ilgstošs, jo tiek ņemtas vērā abu pušu intereses.
Svarīgs arguments par labu mediācijai ir finanses. Piemēram, ja
ģimenes konflikta gadījumā vīrs un sieva nāk desmit reizes, tas
tomēr ir lētāk nekā tiesas procesa izmaksas. Īsāk sakot, mediācija ir ātra, lēta un efektīga. Protams, arī konfidenciāla, kas arī ir
ļoti svarīgs faktors.
Vai tomēr var būt tā, ka kāda no pusēm nav apmierināta
ar rezultātu?
Ja puses nav apmierinātas, tad arī nevar vienoties. Tomēr vienmēr ir iespēja atgriezties tajā fāzē, kurā katrs runā par savām
interesēm un vēlreiz izskatīt, pārrunāt, ja kaut kas nav pateikts,
lai varētu nonākt līdz tam, ka abi vienojas.
Kādi faktori biedē, attur cilvēkus izmantot mediāciju?
Ja ir nopietns konflikts, tad cilvēki vispār negrib runāt viens ar
otru. Viņi nevēlas pat atrasties vienā telpā un kur nu vēl kaut
ko risināt. Līdz ar to liekas – vienkāršāk ir aiziet uz tiesu, vispār
nekontaktējoties vienam ar otru, izvairīties. Mediācijai kā abpusēju sarunu procesam ir dziedinošs efekts. Jo tad, kad tu saskati
otra viedokli un izproti to, un ir izdevusies kaut neliela saruna,
tad tu redzi situāciju savādāk. Tas ir efekts abām pusēm. Bet šis
process var būt arī ļoti smags. Protams, konflikti nav patīkami,
bet tāpēc ir mediators, kurš palīdz šo procesu saturēt kopā, vadīt, un viņš apzinās, ka tas nav vienkārši. Viņš palīdz cilvēkiem
iet cauri visam nepatīkamajam.
Protams, var būt arī tā, ka atnāk divi cilvēki un pirmajās minūtēs viens neiztur un izskrien ārā, jo spriedze ir ļoti liela. Tādos
gadījumos sākumā labāk ar katru pusi runāt individuāli un sagatavot procesam, nofokusēt uz to, ko viņi vēlas panākt un par

Kāda ir galvenā mediatora funkcija?
Pirmkārt, vadīt procesu, izmantojot savas prasmes un iemaņas.
Mediators nodod otrai pusei to, ko pirmā puse ir teikusi. Ja
puses savstarpēji nekomunicē, tad viņš ir tas, kurš aiznes ziņu
- darbojas kā vidutājs. Visa komunikācija, īpaši sākumā, notiek
ar mediatora palīdzību. Līdz ar to puses saprot labāk pašas sevi
un sadzird otra viedokli, jo mediators šo informāciju nodod bez
sakāpinātām emocijām.
Vai uz mediāciju var nākt arī ikdienišķās situācijās, ja
draugiem gadās sastrīdēties?
Jā, protams. Mediācija ir izmantojama arī skolās, strīdos starp
kaimiņiem. Eiropas valstīs ir brīvprātīgie mediatori. Piemēram,
ja starp kaimiņiem ir strīdi, atnāk trešais no komūnas un palīdz
to atrisināt. Tāpat, ja ir konflikts starp vecākiem un bērniem.
Visur, kur ir strīdi.
Cilvēkiem ir jābūt vēlmei vienoties, nevis jāvadās pēc principa,
kurš stiprāks, tas uzvar.
Manuprāt, cilvēki, kuri strīdas, ir spēruši lielu soli, ja viņi
ir spējuši atnākt uz mediāciju. Vai tas jau nenozīmē, ka
viņi ir gatavi risināt problēmas?
Agrāk arī es tā domāju, taču šobrīd, kad man jau ir zināma pieredze, varu teikt, ka gan jā, gan nē. Ir gadījumi, kad cilvēki ļoti
cer, ka mediators būs tas, kurš otrai pusei pateiks, pastāstīs, kā
visam jānotiek, kāds ir labākais risinājums. Mēdz būt tā, ka šie
cilvēki vispār nesarunājas, bet viņi abi saprot, ka problēma ir jāatrisina un piekrīt mediācijai. Piemēram, atnāk ļoti simpātiski,
inteliģenti cilvēki, bet emociju ir tik daudz, un situācija ir tik
saspīlēta, ka vajag kādu trešo, kurš ir kā atbalsta persona. Pat ja
ir vēlēšanās, tik un tā ir grūti. Procesa laikā vajadzētu panākt, ka
arī attiecības uzlabojas, bet diemžēl ne vienmēr tā notiek. Ja izdodas veiksmīgi atrisināt problēmu, cilvēkiem vairs nav tik liela
spriedze, un viņi spēj sarunāties, veidot labākas attiecības.
Kur var atrast informāciju par mediāciju?
Internetā, mājas lapā www.mediacija.lv
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Māksla

Mākslas darba
vērtību nosaka tirgus!
Ar Norbertu Sarmuli, klasiskās mākslas galerijas Antonija īpašnieku un vadītāju sarunājās Ieva Zēģele

Latviešus interesē latviešu mākslinieki. Man bieži
piedāvājumus izsaka dažādi ārzemju mākslinieki,
bet es viņu darbus neesmu pieņēmis, jo zinu, ka pēc
tiem šeit nav pieprasījuma.
Jūs esat galerijas Antonija īpašnieks un vadītājs. Kādi ir
Jūsu pienākumi?
Izstāžu un izsoļu organizēšana – perspektīvu jauno mākslinieku
un ieguldījumu vērtu laika pārbaudi izturējušu klasisku darbu
apzināšana – patstāvīga saskarsme ar māksliniekiem, kolekcionāriem un vienkārši interesentiem, kuri apmeklē mūsu izstādes.
Tā ir līdzdalība starptautiskas izstādes un izsoles, un sadarbība
ar partneriem un kolekcionāriem Eiropā, ASV un Maskavā.
Vai Jūs pēc izglītības esat mākslinieks?
Nē, pēc izglītības esmu ekonomists. Esmu mācījies Rīgas Tehniskajā universitātē un Niels Brock Copenhagen Business college.
Kad tur mācījos, man bija jāraksta kursa darbs, un es meklē-
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ju tam tēmu, ideju, ko pēc tam varētu realizēt dzīvē. Atradu
Kopenhāgenā biznesa partnerus, kāda antikvariāta īpašniekus.
Nodibināju firmu šeit, un tā tas viss sākās. Tas bija deviņdesmito gadu sākumā. Toreiz Latvijā vēl bija cita ekonomiskā situācija
un mākslas darbus varēja nopirkt par ļoti, ļoti zemām cenām.
Daudzi ārzemju kolekcionāri un antikvariātu īpašnieki tā arī
darīja. Vācijā pat ir iznākusi bieza grāmata ar Latvijas mākslinieku darbiem „70 years of the Latvian Academy of Arts”.
Cik ilgi Jūs darbojaties šajā biznesā un cik ilgi pastāv galerija Antonija?
Šī galerija pastāv astoņus gadus, bet pats šajā biznesā darbojos
jau astoņpadsmit gadus.

Māksla

Kādam nolūkam tika veidota galerija Antonija?
Pašos savas darbības sākumos es sadarbojos ar iepriekšminētajiem ārzemju partneriem un eksportēju mākslas darbus uz ārzemēm. Uzlabojoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, es izveidoju
galeriju Antonija, jo nebija vairs izdevīgi mākslas darbus eksportēt ārpus Latvijas,
jo pircēju netrūka arī
šeit. Ārzemju antikvariātu īpašniekiem
vairs nebija izdevīgi no mums iepirkt
mākslas darbus, jo to
cenas arvien pieauga.
Šobrīd galerijā mēs
rīkojam izstādes un
veicam mākslas darbu
tirdzniecību.
Vai gleznas, kas
tiek izliktas izstādē, ir arī pārdošanā?
Lielākoties, jā, bet
ne vienmēr. Gleznas
nevar nopirkt gadījumos, kad tās izstādei
ir iedevuši mākslinieka mantinieki, kuri ir
gleznu īpašnieki un
viņiem kāds no darbiem ir personīgi tuvs
vai īpaši mīļš. Gleznas nepārdod arī tādā
gadījumā, ja tās ceļo
tālāk uz kādu citu
galeriju vai izstādes
vietu. Esam ņēmuši
darbus izstādēm arī
no Mākslinieku savienības muzeja, tādā
gadījumā darbus arī nevar nopirkt.
Piemēram, šobrīd mūsu galerijā var apskatīt Edmunda Lūča un
Justīnes Lūces darbus, kas vēlāk tiks sūtīti uz izstādi Venēcijā.
Kādi mākslas darbi atrodami galerijā?
Antikvāru priekšmetu mums ir ļoti maz, tā simboliski. Galvenokārt tās ir gleznas, latviešu autoru darbi sākot no 20.gadsimta
sākuma līdz pat mūsdienām. Galerijas Antonija krājumos ir pat
tādas gleznas, ko Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs ir ņēmis
izstādīšanai. Mums ir arī daži cittautu autoru darbi. Piemēram,
pēdējā bija Hermaņa Doncova izstāde. Viņš ir krievs pēc tautības, bet studējis un gleznojis šeit Latvijā.

Kādus darbus ir finansiāli visizdevīgāk iegūt savā īpašumā?
Dažu latviešu mākslinieku darbi Latvijā pagaidām vēl ir nopērkami līdz pat desmit reizēm lētāk kā, piemēram, Londonā.
Ārī krievu mākslinieku darbu cenas turpinās pieaugt. Tas pats
mākslinieks Doncovs nav novērtēts
šeit Latvijā, bet Krievijā izsolēs par viņa
darbiem dotu krietni
vairāk nekā šeit.
Ja salīdzina ar deviņdesmitajiem gadiem
krievu autoru mākslas darbu cenas ir ļoti
kāpušas. Piemēram,
galerijā Rīga 1995.
gadā kāda krievu autora glezna maksāja
apmēram
10 000
dolāru, bet šogad 2008. gadā Krievijā
šī pati glezna maksāja jau 500 000 dolāru
un cena kāpa līdz pat
2 000 000 dolāriem.
Cik bieži maina
ekspozīcijas?
Kā kuru reizi. Katra
ekspozīcija ir jāskata
individuāli. Parasti ekspozīcijas tiek
mainītas vienu reizi
mēnesī.
Kur Jūs iegūstat
mākslas darbus?
Dažādi. Tas ir savNorberts Sarmulis
starpējas sadarbības
process. Daži mākslinieki paši piedāvā, citus uzmeklēju es, jo
labākie latviešu mākslinieki pārdošanai sūta savus darbos ārpus Latvijas. Ārzemēs par šiem pašiem darbiem cilvēki ir gatavi maksāt vairāk nekā šeit. Pat desmit reizes vairāk! Arī izsolēs
bieži vien ārzemnieki dod visaugstāko cenu. Piemēram, latviešu
mākslinieka Edgara Vintera darbs 1995.gadā Londonā izsolē
tika piedāvāts par 4000 mārciņām, bet šeit tajā pašā laikā līdzvērtīgus viņa mākslas darbus varēja nopirkt par 50 dolāriem.
Arī citi Edgara Vintera darbi ir bijuši pieejami Londonā. Tos
pat bija iegādājusies un pievienojusi savai kolekcijai princese
Diāna.
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Māksla

Vilhelms Kārlis Purvītis, Pavasaris, izsoles sākotnējā cena bija Ls 80 000-90 000

Kā Jūs raksturotu Latvijas mākslas tirgu kopumā un konkrētāk tirdzniecību galerijā Antonija?
Es teiktu, ka šeit ir tāds lokālais tirgus. Latviešus interesē latviešu mākslinieki. Man bieži piedāvājumus izsaka dažādi ārzemju
mākslinieki, bet es viņu darbus neesmu pieņēmis, jo zinu, ka
pēc tiem šeit nav pieprasījuma. Tāpat pieprasījuma nav arī foto
mākslai. Absolūti nav! Latvijā cilvēki nav gatavi par to maksāt.
Bet, piemēram, ASV foto mākslinieku darbi tiek pārdoti par
desmitiem un simtiem tūkstošu dolāru.
Latvijā mūsu pircēji galvenokārt ir mākslas darbu kolekcionāri.

Kāds ir bijis dārgākais mākslas darbs, ko esat pārdevis?
Tas notika izsolē, un pārdotā mākslas darba cena bija 100 000
latu. To iegādājās kolekcionārs no Maskavas. Bet tādi gadījumi,
kad gleznas tiek izsolītas par vairākiem desmitiem tūkstošu latu,
ir ļoti reti.

Kādā veidā cilvēki var iegādāties gleznas?
Dodoties uz mākslas galerijām vai arī piedaloties izsolēs.
Cik bieži un kā tiek organizētas izsoles?
Es organizēju izsoles divas reizes gadā. Tad sanāk visi interesenti. Lielākoties tie ir mākslas darbu kolekcionāri. Izsoles notiek
sadarbībā ar Hansabankas Privatebanking nodaļu. Izsolē parasti
piedalās vidēji ap astoņdesmit cilvēkiem. Par gleznām tiek solīts
arī pa telefonu.
Eduards Kalniņš, Liedagā, izsoles sākotnējā cena bija Ls 4500
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Kas nosaka mākslas darba vērtību?
Tirgus! Tas, cik pircēji ir gatavi maksāt, jo, kā jau iepriekš stāstīju, pircēji lielākoties ir kolekcionāri un tie cilvēki, kas prot
novērtēt mākslas darbu vērtību. Šie cilvēki ir vai nu paši izglītojušies mākslas jomā vai arī viņiem ir mākslas konsultants. Es
nevaru uzlikt, teiksim, Edgara Vintera gleznām cenu vairākos
tūkstošos, jo šeit neviens par tādu cenu tos nepirks. Latvijā viņa
gleznām cena svārstās no 150 latiem par mazāka izmēra gleznām, līdz 900 latiem.
Tāpat lētāki ir akvareļa darbi, bet eļļas darbi ir dārgāki.

Vai ir bijis kāds kuriozs gadījums?
Reiz bijām paņēmuši gleznas izstādei no Mākslinieku savienības muzeja. Pie mums ieradās viens Latvijā zināms mākslinieks,
kura darbs tika izstādīts šajā izstādē un vairākas reizes lūdza, lai
to pārdod viņam atpakaļ, jo vairs neko tik labu kā jaunībā viņš
nevar radīt. Neviens tajā laikā radītais darbs viņam pašam vairs
nebija saglabājies. Darbs, protams, netika pārdots atpakaļ, jo tas
tagad ir muzeja īpašums.

Ptricija Brekte, Fishing. Port of Essaoira, izsoles sākotnējā cena bija Ls 1555

Ritums Ivanovs, Pieskāriens, izsoles sākotnējā cena bija Ls 1700

Jānis Pauļuks, Darbnīcā. Pašportrets, izsoles sākotnējā cena bija Ls 9800

oktobris-novembris, 2008

BIZNESA PSIHOLOĢIJA

53

Psihoterapijas metodes

Psihoorganiskā analīze

Ar psihoterapeiti Anitu Pīlēnu
sarunājas Līga Šaplaka

Mēs varam skatīties uz dzīvi no tāda redzes punkta,
ka tā ir grūta un, izturējuši visu šo grūtumu, mēs
nomirsim. Psihoorganiskā analīze apgalvo, ka līdzās
grūtībām, bēdām un sāpēm dzīvē ir daudz prieka
un šo prieku ir vērts piedzīvot pavisam vienkāršās,
ikdienišķās un pat banālās lietās.
Kas ir psihoorganiskā analīze?
Tā ir relatīvi jauna psihoterapijas metode, radusies Francijā pagājušā gadsimta 70 – 80 gados. Ja runājam par vēsturi, tad 60.
gadu otrajā pusē Londonā bija milzīgs radošs pacēlums, saistīts
ar humānistiskās psiholoģijas attīstību. Londonā strādāja Gerda
Boisena, pēc izcelsmes norvēģiete, kura nodarbojās ar biodinamisko psiholoģiju, Olava Raknesa skolniece, savukārt Olavs
Rakness bija mācījies pie Vilhelma Raiha, kurš bija psihoanalīzes pārstāvis, Z.Freida skolnieks. Viņš ieviesa darbu ar ķermeni,
pirmais pievērsa uzmanību ķermeņa izpausmēm, muskuļu blokiem. Viņš uzskatīja, ka ne visas problēmas var atrisināt verbāli.
Raihs radīja veselu novirzienu – ķermeņa psihoterapiju. Viņš to
sauca par rakstura analīzi.
Gerda Boisena uzskatīja, ka personības konfliktus var atrisināt
ar ļoti dziļu relaksāciju, šo relaksāciju sasniedza, strādājot ar ķermeni, pielietojot specifiskas tehnikas – masāžas, pieskārienus.
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Viņa strādāja tikai ar ķermeni, bet viņas dēls Pols Boisens, šobrīd viņam ir ap 60 gadu, radīja savu metodi, kuru nosauca par
psihoorganisko analīzi.
Kas ir pamatā psihoorganiskajai analīzei, kādas teorijas
to veido?
Psihoorganiskā analīze sastāv no četrām asīm. Viena ass – tas ir
darbs ar ķermeni, V. Raiha mantojums; otra ass ir psihoanalīze,
kas nāk gan no Z. Freida, gan no G. Junga; trešā ass ir humānistiskā psiholoģija; ceturtā ir psihoorganiskās analīzes oriģinālteorijas – ar kurām saskaņā psihoorganiskā analīze skaidro cilvēku.
Tur nav nekādu pretrunu ne ar psihoanalīzi, ne psihiatriju. Tā ir
integratīva metode. Darbā ar klientu ir diezgan plaša izvēle, vai
tiks strādāts ar ķermeni vai process būs verbāls. Tas ir atkarīgs
gan no klienta, gan terapeita. Terapeits piedāvā vienu vai otru
variantu un kopā ar klientu nolemj kā darīt, kas klientam liekas
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interesanti, pieņemami. Es pārsvarā strādāju verbāli. Organisko
darbu biežāk izmantoju grupā.
Kā terapijā izpaužas iekšējie tēli, priekšstati?
Atnāk klients ar savu dzīves pieredzi, viņam ir savs priekšstats
par dažādām lietām – kas ir pasaule, kas ir otrs cilvēks, kas ir
vecāki, partneris. Tā mēs visi staigājam pa dzīvi ar savu iekšējo priekšstatu sistēmu. Bieži gadās, ka tā neatbilst realitātei, un
cilvēks dzīvo savā iztēles, iedomu pasaulē. Tāds vienkāršots piemērs, - klients, kuram bijusi ļoti dusmīga mamma. Kad viņš atnāk pie manis, tad viņš redz sievieti, kura ir viņa mammas vecumā, un viņam sāk
likties, ka es esmu
dusmīga
tāpat
kā viņa mamma,
kaut arī man nav
nekāda
iemesla
dusmoties, un es
konkrētajā brīdī
dusmas neizjūtu.
Viņš pārnes uz
terapeitu
savus
priekšstatus
un
sajūtas par to, kādas šīs attiecības
veidosies. Terapijas procesā tiek
mainīti šie priekšstati, iekšējie tēli,
un cilvēks tuvojas
realitātei. Varētu
jautāt, kas ir realitāte? Psihoorganiskā analīze atbildētu, ka realitāte ir satikšanās ar Citu, ar Otru
(ne – es ). Protams, nav iespējams mainīt pagātnes notikumus,
taču katrs cilvēks spēj veidot savu šodienas un rītdienas realitāti.
Un šeit parādās vēl viena svarīga psihoorganiskās analīzes koncepcija – simboliskā pasaule.
Pastāstiet, kas ir šī simboliskā pasaule?
Psihoorganiskajai analīzei ir ļoti svarīga koncepcija par simbolisko pasauli, kas būtībā nozīmē cilvēka kontaktu ar paša
dziļākajām vajadzībām un vēlmēm. Te mēs runājam par ontoloģisko drošības sajūtu, uzticēšanos dzīvei, spēju tikt galā ar
neizbēgamajām frustrācijām un izpratni par to, ko pats vēlas
no dzīves, no Otra. Terapijas procesā cilvēks pieskaras sāpēm,
zaudējumiem, sāpīgām un pretrunīgām jūtām, stāsta par dažādām traumējošam situācijām. Agrāk vai vēlāk procesa gaitā, kad
it sevišķi tad, ja klients ilgstoši „iestrēgst” pārciestajās traumās,
terapeits uzaicina klientu iztēloties domāt, ko viņš gribētu mainīt savā dzīvē, kā viņam būtu labi. Savā prātā veido un attīsta
domu par to, ka viņam dzīvē var būt labi un kā to ienest realitātē. Protams, tas nenotiek ātri, jo tiek pārstrādāti ilgi veidojušies

neadekvātie priekšstati un attiecību modeļi. Situācijas, kurās
cilvēks ir dzīvojis, ierastā emocionālā gaisotne attiecībās ar terapeitu tiek lēnām pārstrādātas. Un tad cilvēks nonāk kontaktā
ar simbolisko pasauli.
Kā cilvēkam var palīdzēt ar ķermenisko pieeju?
Ir specifiskas ķermeņa tehnikas, kas ļauj cilvēkam tiešāk sajust
sevi, atvērties iekšējai pasaulei, ļauj ieklausīties sevī un atdzīvoties atmiņām. Tas panākams arī ar verbālu darbu. Ar ķermeni
strādājot, rezultātu panāk tiešāk un ātrāk, jo pieskāriens ir ļoti
spēcīgs instruments. Psihoorganiskā analīze aplūko cilvēka vienotību starp psihi
un ķermeni. Psihe
netiek
aplūkota
atsevišķi no ķermeņa. Mēs bieži
jautājam klientam,
kurā ķermeņa daļā
viņš jūt konkrēto
tā brīža emociju,
un kādā veidā, piemēram, kā sāpes,
saspringumu, siltumu, aukstumu,
tirpoņu utt. .
Ko jūs no tā varat secināt, ko
jums tas palīdz
saprast?
Tas nozīmē, ka
savienojas domas,
jūtas un ķermenis.
Tas ir viens no mērķiem, lai cilvēkā savienojas domas, jūtas un
ķermenis. Lielākoties cilvēkam domas un jūtas nesaskan kopā
ar ķermeni. Iespēju robežās mēs cenšamies atjaunot šo saikni.
Piemēram, cilvēks stāsta, ka viņam ir kādas nepatīkamas domas
vai ka viņam bieži gadās nokļūt dažādās problēmās dzīvē, bet
viņš nesaprot un neko nejūt. Tad es mēģinu jautāt, kur ķermenī atrodas tas, „ko nejūt”? Tā pamazām cilvēks pieņem sevi kā
kopumu, nesadalīti. Emocijas un jūtas ir indikators, kas parāda,
vai konkrētā dzīves situācija cilvēkam ir laba, slikta, bīstama vai
radoša.
Kas ir tie cilvēki, problēmas, kuriem visefektīvāk palīdzētu psihoorganiskā analīze?
Tas nav tik specifiski, jo psihoterapijā nav uzdevums izārstēt
cilvēku, kuram ir psihiska slimība. Mērķis ir stabilizēt veselu
cilvēku, kuram ir emocionālas grūtības, personības traucējumi,
rakstura traucējumi. Tāpat labi var palīdzēt cilvēkiem ar somatiskām problēmām, kuri bieži slimo, uzlabot un stabilizēt viņu
stāvokli. Ir cilvēki, kuriem pieskārieni ir nepatīkami kaut kādu
iemeslu pēc, tādā gadījumā izmanto verbālo pieeju.
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Ko cilvēks gūst terapijas laikā?
Terapijas laikā cilvēks nodibina labāku kontaktu pats ar sevi, labāk sevi izprot, kāpēc konkrētā situācijā reaģē vai rīkojas tieši tā
un nekā citādāk. Saprot, ka viņa uzvedība ir emocionālās atmiņas drumslas, kas pēkšņi uzrodas apziņā. Ļoti svarīgi, ka cilvēks
iepazīst savas vajadzības, saprot, ko viņš dzīvē grib, lai pēc tam
to ienestu savā dzīvē. Un, kad tas notiek, cilvēks saņem lielu
atvieglojumu un gandarījumu. Gūst baudu no tā, ko dara.
Kā notiek šī savu sapņu „ieviešana dzīvē”?
Tas notiek, bet ne triju dienu laikā. Lai saprastu savas vajadzības, paiet daudz laika. Ļoti daudzi cilvēki vispār nezina, ko viņi
no dzīves gaida, ko patiešām vēlas. Neapzinās savas dziļākās vajadzības pēc mīlestības, pieņemšanas, autonomijas, nerunājot
nemaz par pavisam sadzīviskām vēlmēm, kā kleitas vai mašīnas
izvēli. Tas ir jautājums par to, ko es gribu, ko es daru, kā panākt, lai notiktu tā, kā es vēlos. Piemēram, cilvēks jūt vajadzību
pēc atzinības, pēc autonomijas. Tas ir ļoti cilvēcīgi, ļoti dabiski,
nepieciešami, jo katram ir vajadzība būt atzītam. Viņš grib gūt
dzīvē panākumus. Lai gūtu šos panākumus, viņš iestājas augstskolā, mācās, strādā, dara, un ideālā gadījumā saņem par to
gandarījumu. Bet nereti notiek savādāk, īpaši biznesa pasaulē,
cilvēkam ir vajadzība, viņš grib, dara, bet kaut kādu iemeslu dēļ
viņš nesaņem gandarījumu. Viņš domā: „Man tomēr vajag to
apmierinājumu, gandarījumu, tāpēc es vēl mazliet papūlēšos”,
un viņš dara vēl vairāk un vairāk. Iespējams, ka kādā brīdī enerģiskais, veiksmīgais cilvēks saslimst vai nonāk depresijā.
Un ko tad darīt?
Te ir darbs psihoterapeitam, jo tas nav stāsts, ka vajag strādāt vairāk. Tā turpinoties desmit un piecpadsmit gadus notiek šķelšanās
– virspusē ir cilvēks, kurš grib, kurš dara aizvien vairāk, savukārt
otrā pusē, iespējams neapzināti, pastāv izmisums un bezcerība
un plaisa starp abām pusēm kļūst arvien dziļāka, jo neapmierinātība pieaug. Piemēram, pēc 40 gadu vecuma šādam cilvēkam var
būt risks saslimt ar infarktu, slīgt depresijā vai sākt dzer. Virspusē
ir tā veiksmīgā daļa, cilvēks strādā un dara, bet sirds dziļumos
cilvēks nav saņēmis apmierinājumu, nav mierā ar sevi.
Vispirms cilvēkam ir jābūt kontaktā ar sevi. Otras attiecības
ir cilvēks kontaktā ar pasauli - es un tu. Tas otrs var būt gan
partneris, gan bizness, gan hobijs. Trešās attiecības ir – es, tu
un trešais jeb likums. Tas nozīmē, ka ir kāds trešais atskaites
punkts, kas reglamentē mūsu attiecības. Tas ir, piemēram, jebkurš sabiedrības likums, kam mēs visi pakļaujamies, tas ir arī
paaudžu mantojums, ko mēs saņemam no saviem vecākiem un
nododam tālāk saviem bērniem. Tas nav tā, ka es visu sagrābšu
un nevienam nedošu, vai viss notiks, kā es gribēšu un otrs man
pakļausies. Tas ir likums, kas reglamentē, ka man nav tiesību
pārkāpt robežas. Ar to rēķinos gan es, gan tas otrs.
Kas ir specifisks šim virzienam, ar ko tas atšķiras no citiem?
Nevienai metodei nav izšķirošā nozīme, jo visu izšķir terapeita
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un klienta attiecības. koncepcijas tikai palīdz terapeitam klientu saprast, palīdzēt ienest dzīvē to, ko klients uzskata par vajadzīgu. Tā ir vajadzību un vēlmju atzīšana, izvēles izdarīšana,
apmierinājuma saņemšana. Ir metodes, kur īpaši nav akcentēta
apmierinājuma saņemšana no dzīves. Psihoorganiskajā analīzē
ir uzskats, ka dzīvē ir daudz prieka un šo prieku ir vērts piedzīvot. Protams, ka mēs varam skatīties uz dzīvi arī tā, ka tā ir
grūta un pēc tam mēs nomirsim. Taču pa vidu ir daudz prieka
un pavisam vienkāršās, ikdienišķās un pat banālās lietās mēs varam piedzīvot prieku. Piemēram, es gribu tasīti kafijas, es to sev
uztaisu, izdzeru un man ir patīkami.
Vai darbā ar klientu jūs veicināt to, lai cilvēks būtu pēc
iespējas apmierinātāks un priecīgāks?
Lielos vilcienos, jā, tā tas ir. Bet no cilvēkiem nedrīkst pieprasīt,
lai viņš ir priecīgs. Uzdevums ir aktivizēt viņa simbolisko pasauli. Cilvēks ir atnācis viņam nekas nepatīk, nekas neinteresē,
neko nevajag. Tas nozīmē, ka viņam tik ļoti daudz vajag, viņš
ir pilnīgā emocionālā badā. Tad mēs palīdzam viņam, lai pamazām pats atpazīst savu vajadzību un spēj pats sevi nomierināt.
Mēs liekam lielu akcentu uz auto regulāciju – mikro un makro
regulāciju. Mikroregulācija ir, kad cilvēks pats sevi noregulē,
makro, kad tas notiek attiecībās ar otru. Pašregulācijai ir ļoti
liela nozīme. Neviens nav piedzimis tāpēc, lai nepārtraukti mocītos, bet, lai dzīvē gūtu prieku.
Vai ir kādi mājasdarbi, kaut kas, ko cilvēks var pats darīt,
lai palīdzētu sev, Jūs teicāt, ka metode balstīta arī uz
relaksāciju?
Metode nav balstīta uz relaksāciju, tas vēsturiski tā veidojies.
Ķermeņa tehnikas ir dažādas, gan relaksējošas, gan sasprindzinošas. Kad sasprindzinājums ir aizgājis prom, izmantojot kādu
ķermeņa tehniku, cilvēks nonāk kontaktā ar savā jūtām, un ne
vienmēr tas ir viegli! Tā ir sastapšanās ar iekšējiem tēliem. Piemēram, pielietojot vienu no ķermeņa tehnikām – polarizāciju,
tā ir ļoti atslābinoša, bet ne visiem tā var būt patīkama. Tas var
radīt arī trauksmi. Ķermeņa tehnikas ir jāizmanto ļoti apzināti,
ar konkrētu mērķi.
Kā ar to var strādāt grupā?
Ķermeņa tehnikas vajadzīgas tāpēc, lai parādītos materiāls no
bezapziņas, izstumtās jūtas, aizmirstās situācijas, lai cilvēks atbrīvotos, nonāktu kontaktā ar sevi. Mērķis nav cilvēku vienkārši atslābināt, nomierināt, lai viņš paguļ, bet panākt, lai cilvēks
nonāktu kontaktā ar jūtām, emocijām ar savu ķermeni, ar iekšējiem tēliem. Pēc tam par to tiek runāts, citādi tam nav lielas
jēgas.
Cik Latvijā ir terapeiti, kas strādā ar šo metodi?
Diezgan daudz. Pašlaik aktīvi un praktiski strādā kādi divdesmit
pieci cilvēki. Diploms ir trīsdesmit cilvēkiem, bet tūlīt apmācību beigs vēl divas grupas, tad būs klāt vēl trīsdesmit jaunu speciālistu. Metode attīstās, ņemot vērā Latvijas mazos mērogus.
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Cik ātri cilvēks var gaidīt uzlabojumus?
Ja ir fokusēta lieta, viena problēma, to var risināt salīdzinoši īsā
laikā, bet principā terapija ir ilgtermiņa, un nepietiek ar desmit
sesijām, lai klients iegūtu veseluma sajūtu, dzīves nepārtrauktības sajūtu, tas prasa laiku, kā jebkura terapijas metode. Vidēji
trīs, četri gadi. Bet pirmās izmaiņas notiek jau pēc 2- 3 mēnešiem.
Vai nav gadījumi, kad cilvēki jau pēc pirmajām izmaiņām
uzskata, ka ar to pietiek un pamet terapiju?
Nu reizēm ir tā, ka cilvēkam bijusi tik ļoti liela vēlme izrunāties,
vēlme tikt uzklausītam un saprastam, ka jau pēc pirmās sesijas
kļūst labāk, vieglāk un cilvēks jau ir sajutis izmaiņas, un viņam
ir sajūta, ka pats var tikt galā.
Vai var palīdzēt cilvēkiem ar psihosomatiskām saslimšanām, vai tur izmanto kādas ķermeniskas tehnikas?
Pie psihosomatiskajām saslimšanās ir diezgan stipri traucēta
savu jūtu apzināšanās, tur ķermenis pats par sevi runā. Tāpēc
svarīgi saprast, ko ķermenis stāsta. Es gribētu uzsvērt, ka ne jau
izmantotā tehnika ir pats galvenais, bet viss terapijas process
kopumā.
Vai jums ir sava asociācija?
Jā, protams. Latvijas Psihoorganiskās analīzes biedrība, un mēs
esam Latvijas psihoterapeitu asociācijas biedri un uzturam
kontaktus ar Francijas psihoorganiskās analīzes asociāciju, kur
mums ir gan profesionālas, gan personiskas saites. Mums ir
sava skola - Baltijas psihoorganiskās analīzes centrs, kur mēs mācām jaunos terapeitus. Tā darbojas nepilnus desmit gadus, kur
apmācībā kā pasniedzēji piedalās arī franču kolēģi.
Kas noteica jūsu izvēli kļūt par psihoorganiskās analīzes
terapeiti?
Mani personīgi vienmēr ir piesaistījis franču dzīvesstils, prieks
un pozitīvā pieeja. Pēc savas būtības ļoti pozitīva metode. Tas
nenozīmē, ka terapija notiek vienos smieklos, tā tas nav. Bet
pašās dzīlēs ir pozitīvais, ticība dzīvei. Ļoti liels „jā” dzīvei, sev
un arī otram.
Jūs minējāt, ka psihoorganiskajā analīzē ir teorijas – interesanti stāsti, kas atspoguļo cilvēka būtību.
Tās ir oriģinālkoncepcijas, piemēram, dzimšanas teorija. No
vienas puses tas ir stāsts par mūsu reālo piedzimšanu, no otras
puses, par visu mūsu dzīvi. Ideja ir tāda, ka katru mirkli dzimst
jauns mirklis. Tas pamatojas smadzeņu darbībā, jo mēs veidojam nākotni balstoties uz to, kāda ir bijusi mūsu pagātne. Katru
jauno mirkli es sagatavoju jau šobrīd. Sākumā ir koncepcija,
pēc tam seko realizācija. Piemēram, vecāki vēlas bērniņu. Pienāk brīdis, un bērniņš tiek ieņemts, apaugļošanās ir notikusi,
olšūnai jāiekārtojas dzemdē, jāieligzdojas. Tālāk seko garie gaidīšanas mēneši. Bērniņš aug, kustina rociņas, kājiņas, pamazām
iemācās gūt labsajūtu no savas kustības. Mazās kustības, drošī-

ba, siltums, barība, viss ir jauki. Tad seko dzemdības, sadursme
ar šķērsli, ar realitāti, kas var būt stipri traumējoša, kur pastāv
reālas briesmas. Tad bērniņš ir piedzimis un satiekas ar mammu
un tēti. Tā ir jaunā satikšanās citā kvalitātē. Šo ļoti vienkāršo
shēmu var pielietot jebkurā situācijā. Runājot par jebkuru projektu, mēs sākumā to ieceram, tad sākam domāt, kā to varētu
dabūt gatavu. Tālāk mēs izstrādājam plānu, pēc tam testējam
ar realitāti, darbosies vai nedarbosies. Vai nu mēs savienojamies
ar šo sākotnējo savu sapņu projektu vai nē, gūstam prieku vai
vilšanos. Vēl viena oriģinālkoncepcija ir par primāro impulsu
un sekundāro reakciju un kompromisu. Ir kāda dziļa vajadzība,
iekšēja vēlme, kas grib piepildīties, realizēties.
Vai jums ir kāds piemērs šai situācijai?
Piemēram, bērnam ir ļoti spēcīgs primārais impulss, viņš ļoti,
ļoti grib kūku. Ja primārais impulss realizējas, bērns arī saņem
šo kūku, un viss ir kārtībā. Bet ja kaut kādu iemeslu dēļ mamma saka nē, bērna impulss tiek pārcirsts. primārais impulss ir
spēcīgs, bet nereti gadās šķēršļi, un impulss meklēs citu ceļu,
kur izlauzties – meklē kompromisu, ja nevar tā, varbūt citādi,
ja nevar to, varbūt var dabūt kaut ko citu. Bērns prasa mammai
kaut ko citu – ābolu vai sulu, vai arī samierinās un vairs neko
neprasa. Skumīgākajā variantā, kad, dzīve pasaka „nē”, cilvēks
nepretojas, nemeklē arī kompromisu, bet pakļaujas, nu, ja nē,
tad nē, un ar laiku pat aizmirst sākotnējo vēlmi. Varbūt mēģina
vienu reizi, otru reizi, simto, un simtu desmitajā reizē viņš sajūtot enerģijas pacēlumu, vēlmi kaut ko darīt, šo impulsu atraida
uzreiz - ai nē, ko nu es, es jau neko. Viņš jau ir iemācījies, ka nav
vērts censties, pūlēties. Tā veidojas dzīves nomākts cilvēks, kurš
aizmirsis savus sapņus, savas vēlmes.
Vai tas ir neizbēgami?
Ne vienmēr nerealizētās vēlmes nogulsnēsies negatīvā veidā. Tās
var pārvērsties dusmās vai mūžīgā īgnumā, neapmierinātībā ar
dzīvi. Bet tikpat labi šīs vēlmes var tikt pārvērstas nerealizētajās
iespējās. Piemēram, meitene gribēja būt par balerīnu, bet kaut
kādu iemeslu dēļ tas nebija iespējams, bet vēlme palika. Un,
kad šai meitenei ir 40 gadu, vēlme pamostas. Nu, protams, viņa
vairs nekļūs par balerīnu, bet viņa var gūt prieku dejojot, tas var
izvērties par skaistu hobiju. Ejot pie psihoterapeita, var atmodināt sevī sen aizmirstas vēlmes. Tas atkal ir stāsts par prieku.
Pamodināt sevī dzīvesprieku. Nepietiek tikai ar vēlmju apzināšanos, svarīgi ir atrast iespēju to visu ienest dzīvē.
Izklausās skaisti.
Varbūt tas nav iespējams par simts procentiem, un tas nenotiek
ātri, bet ilgstoši ejot terapijā, atgriežot atpakaļ dusmu veidā pārvērstos impulsus, pārstrādājot savu īgnumu un dusmas, nerealizētās iespējas pamazām sāk celt galvu. Arī cilvēki, kuri mūžīgi
noslēdz kompromisus, aizmirst savas vēlmes, vienmēr pielāgojas
citiem pielāgojas apstākļiem. Tas nav slikti, bet nedrīkst aizmirst
sevi.
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Par medībām kā laika
pavadīšanas veidu
Ilgvars Zihmanis

To, ka medības ir cilvēces senākā nodarbošanās,
noteikti dzirdējuši visi. Varētu pat teikt, ka,
pateicoties medībām un tām vajadzīgajām iemaņām
un saprātam, gadu tūkstošu gaitā attīstījies cilvēks.
Gadsimtu gaitā medības no izdzīvošanas faktora
pamazām pārvērtušās par kaut ko līdzīgu sportam
un izklaides veidam, un tādā izskatā saglabājušās līdz
mūsdienām.
Kāpēc?
Kāpēc cilvēki medī? Tāpēc, ka medības pēc savas dziļākās būtības nav tikai sports vai izklaides veids. Jautāt medniekam, kāpēc
viņš medī, laikam gan būtu tas pats, kas jautāt alpīnistam, kāpēc
viņš kāpj kalnos, vai bezceļu rallijreidu dalībniekam, kāpēc viņš
no laba prāta sēžas džipā un triecas pa purviem un dubļiem. Tāpat arī par medībām. Loģiski spriežot, blandīšanās pa mežiem
salā, vējā un lietū vai pacietīga dzīvnieka gaidīšana pļavas malā,
barojot odus vairāku stundu garumā, taču nevar sagādāt nekādu prieku. Taču atrodas daudzi cilvēki, tai skaitā es – šī raksta
autors, kuri ziedo savu brīvo laiku un itin prāvus līdzekļus, lai
tik varētu izbaudīt šādu, no malas skatoties, visai apšaubāmu
prieku – medības.
Atļaušos izteikt savas pārdomas par to, kāpēc tas tā ir. Medības
– tā ir saikne ar dabu. Iespēja izjust sevi kā dabas sastāvdaļu,
saskatīt un izjust dabas procesu norises, kā arī pašam tajās piedalīties. Kaut uz laiku atslēgties no ikdienas rūpēm un vērot
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dabas skaistumu – meža un lauku ainavu, saulrietu, klausīties
vēju, putnu dziesmas un citas dabas skaņas. Šīs sajūtas noteikti pazīstamas ikvienam aktīvam dabā gājējam, vai nu tas būtu
sēņotājs, makšķernieks vai tūrists. Īstenībā pietiek ar to vien.
Ne velti saka, ka medībās svarīgāks ir process, nevis rezultāts.
Arī pēc paša pieredzes varu teikt, ka pat neveiksmīgas medības
netiek uztvertas kā zemē nosviests laiks. Gluži otrādi – tas ir
skaisti pavadīts laiks!
Nu un, protams, tam visam pievienojas arī sportisks azarts. Iespēja sacensties ar dabas spēkiem un pašam ar sevi, kā arī iespēja
mēroties ātrumā un viltībā ar dzīvnieku. Un tas nav viegli. Protams, mednieku pusē ir tehnikas progress. Tiesa, ir mednieki,
kam tas liekas negodīgi attiecībā pret dzīvnieku un kuri tāpēc
medī ar primitīvām dūmu pulvera bisēm vai lokiem, arbaletiem
un bultām. Latvijā gan šādas medības vēl neatļauj likums. Taču
jebkurā gadījumā pat pie mūsdienu tehnoloģiskā bruņojuma
dzīvnieks ir un paliek cienīgs pretinieks, kas ļoti bieži šai ātruma
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Vilku medības šogad Sēlpilī

un viltības divcīņā gūst virsroku. Lielā mērā arī tāpēc, ka paša
cilvēka maņas pa šiem gadu tūkstošiem ir manāmi notrulinājušās. Tieši tāpēc nozīmīgu vietu medību tradīcijās ieņem nomedītā dzīvnieka godināšana, kas cēlusies jau tajos aizvēsturiskajos
laikos, kad tika lūgta piedošana nomedītā dzīvnieka garam.
Noteikti zemapziņā nostrādā arī tas, ka daudzus gadu tūkstošus
no medībām bija atkarīga cilvēka izdzīvošana, un cilvēks tika
vērtēts tieši pēc tā, cik veiksmīgs mednieks viņš bijis. Tāpēc ļoti
iespējams, ka daudzu cilvēku uztverē medības un iespēja būt dabas sastāvdaļai neapzināti ieņem ļoti svarīgu vietu. Ar to izskaidrojamas arī rūpes par medījamiem dzīvniekiem – piemēram,
piebarošana ziemā vai mākslīgo ligzdvietu ierīkošana pīlēm.
Visbeidzot, medības ir laba laika pavadīšana domubiedru lokā.
Mēdz teikt, ka medībās, tāpat kā pirtī, visi ir vienādi, un tā tas
zināmā mērā arī ir. Sabiedrībā pieņemtie statusi un rangi medībās ja arī nepazūd, tad vismaz jūtami nonivelējas un dod vietu
citai, mednieku hierarhijai. Dabiski, sanāk arī palietot ko stip-

rāku par ūdeni, kā jau tas notiek ikvienā saviesīgā kompānijā ar
līdzīgām interesēm.
Protams, par īstu mednieku kurš katrs tā vienkārši vis nekļūst.
Ar to domāts – par cilvēku, kam medības ir sirdslieta, nevis tikai
„protokola pasākums” vai kārtējais izklaides veids. Taču tikpat
labi to var teikt par jebkuru citu nodarbošanās veidu.
Nedaudz par loģiku, racionalitāti un cilvēka vietu dabā.
Mūsdienās itin bieži masu informācijas līdzekļos un sabiedrībā izskan viedoklis, ka medības ir tikai prasta slepkavošana, bet
paši mednieki tiek iztaisīti gandrīz vai par sadistiem. Diemžēl
tikpat bieži izrādās, ka lielajam vairumam cilvēku, kuri izsaka
šādu viedokli, kontakts ar savvaļas dabu ir visai rets un nosacīts,
ar medībām vai mežu viņiem nav nekādas saistības, bet izpratne
par savvaļas dabu pārsvarā iegūta no multfilmām vai zooloģiskajā dārzā. Nežēlīga izturēšanās pret dzīvniekiem – tā jau ir cita
tēma. Pietiek pateikt vien to, ka nemednieku vidū tā ir izpla-
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tīta daudz vairāk. Nevienam medniekam ne prātā neienāktu,
teiksim, pakārt krūmā ar mašīnu notriektu stirnu un iebāzt tai
mutē pudeli, kā tas nesen notika Balvu rajonā.
Dabiski, medības ir saistītas ar nogalināšanu. Ne slepkavošanu.
Slepkavot nozīmē nogalināt sev līdzīgos. Turpretī nogalināšana
pēc būtības ir pilnīgi dabisks process. Tā nu dabā ir iekārtots,
ka tajā pastāv barības ķēdes, kurās dzīvie radījumi cits citu nogalina un apēd, bet cilvēkam vienīgi paveicies, ka viņš atrodas
mūsu planētas barības ķēžu pašā virsotnē. Un, tā kā cilvēks nav
nekas vairāk kā dabas sastāvdaļa, kas savulaik cēlusies no dzīvnieku pasaules, tad arī cilvēkam tieksme nogalināt ir asinīs un
izpaužas tādā vai citādā veidā. Vai nu tas kādam patīk, vai ne.
Var jau, protams, uzskatīt, ka cilvēks un civilizācija ir pacēlusies
pāri dabas likumiem, taču tad der arī atcerēties Ņūorleānu pēc
viesuļvētras „Katrīna”.
Kas attiecas uz veģetārismu un gaļas neēšanu dažādu apsvērumu
dēļ, tad kategoriskus spriedumus šai ziņā izteikt nevar un arī
nevajag. No mednieka un gaļas ēdāja pozīcijas varu pieminēt
vienīgi to, ka cilvēks pēc savas organisma uzbūves ir visēdājs,
kura uzturā gaļa ieņem nozīmīgu vietu. Vai nu kādam tas patīk
vai ne... Pie tam pastāv uzskats, ka tieši nepieciešamība ēst enerģētiski visietilpīgāko pārtikas produktu, tas ir, gaļu, bijusi viens
no faktoriem, kas likusi attīstīties cilvēka saprātam. Otrkārt,
veģetārisms, godīgi sakot, ir visai nepiemērots Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, jo pilnvērtīgu gaļas aizvietotāju pie mums
praktiski nav. Nemaz jau nerunājot par Arktiku – starp citu,
eskimosu vidū, neskatoties uz garajām polārajām naktīm, ir ļoti
maz izplatīta depresija. Vai tas būtu tāpēc, ka eskimosi pārtiek
praktiski tikai no gaļas un zivīm? Jebkurā gadījumā veģetārisma
jautājumā ikvienam ir vērts ļaut palikt pie paša pārliecības.
Tā nu iznāk, ka pārliecināti veģetārieši ir vienīgie, kam, iespējams, būtu morālas tiesības medniekiem kaut ko pārmest.
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Diemžēl daudz vairāk ir to, kas paši gaļu ēd labprāt, taču vienlaikus nekavējas pārmest medniekiem „neētisku” dzīvnieku nogalināšanu. Taču, ja padomā loģiski, nogalināt savvaļas dzīvnieku, kas cilvēku no sākta gala uzskatījis par ienaidnieku, tomēr
ir godīgāk un ētiskāk nekā nogalināt mājlopu, kas savā dzīvē no
cilvēka nekā slikta nav pieredzējis. Pie tam kaujama mājdzīvnieka izredzes izdzīvot praktiski līdzinās nullei, kamēr savvaļas
dzīvnieka izredzes izdzīvot medībās tuvojas 50 procentiem. Tāpēc, ka pastāv gan likumdošanā noteikti šaušanas nosacījumi,
gan krūmi un biezumi, kas savstarpēji atrodas pietiekami tuvu,
lai medībās visu izšķirtu sekundes. Un rīkoties pat ar modernu
ieroci nav nemaz tik vienkārši… Var jau, protams, argumentēt,
ka tāda nu ir tā mājdzīvnieka sūtība – tikt audzētam cilvēka uzturam. Jautājums vienīgi, vai pats mājdzīvnieks to apzinās. Un
gaļa veikala plauktā diemžēl pati neizaug…
Visbeidzot, tā nu ir iznācis, ka mūsdienās Latvijā ir maz lielo
plēsīgo dzīvnieku, kas uztur dabisko zālēdāju skaita līdzsvaru un
veic vājāko dzīvnieku likvidēšanu, tāpēc plēsoņu funkcijas lielā
mērā jāuzņemas tieši medniekiem. Un nevajag domāt, ka plēsoņu trūkums ir apsveicams, jo „zvēriņiem tāpat būs labi”. Nebūs
labi. Tāpēc jau dabā eksistē plēsoņas. Ja tā nebūtu, vāji dzīvnieki
radītu vēl vājākus, to skaits stipri pieaugtu un beigu beigās ļoti
daudzi ietu bojā no pārtikas trūkuma un slimībām. Savulaik
norvēģi izšāva vanagus, domādami, ka nu būs vairāk irbju. Beigu beigās irbju palika vēl mazāk un norvēģiem nācās vanagus
importēt… Otra izeja būtu, teiksim, ļaut savairoties vilkiem,
taču, pirmkārt, tas var prasīt gadu desmitus, bet otrkārt, sajūsmā par to nebūtu ne lauku iedzīvotāji, ne arī pilsētnieki, kuri
tad trīsreiz pārliktu, pirms uzdrošinātos ieiet mežā. Pie viena vēl
vairāk saasinātos pašlaik jau tā nopietnā trakumsērgas problēma, ar ko pašlaik lielā mērā cīnās tieši mednieki. Personīgi es,
nekad mūžā nevēlētos pieredzēt kaut teorētisku iespēju saskarties ar šo slimību…
Kopsummā
Cerams, man būs izdevies kaut cik izskaidrot, kāpēc cilvēki
medī. Tāpat kā to, ka īsts mednieks nav vis dabas ienaidnieks,
bet gan dabas sastāvdaļa, tās draugs un viens no pirmajiem aizstāvjiem. Kā izteicies viens no mums: „Es medīju, jo man ir nepieciešama saikne ar dabu. Es medīju, jo no bērna dienām esmu
bijis saistīts ar mežu. Es medīju, jo šādu pārtikas iegūšanas veidu
uzskatu par godīgāku un veselīgāku, nekā nezināmas izcelsmes
gaļas iegādi lielveikalā. Es medīju, jo mans darbs un profesija
ir saistīti ar mežu. Es medīju, jo mans tēvs bija mednieks. Es
medīju, jo mani dēli būs mednieki. Es medīju, jo mani draugi
ir mednieki. Es medīju, jo rūpējos par līdzsvaru dabā!”
Apmēram tāds būtu vidusmēra mednieka viedoklis kā atbilde
„zaļajiem ekstrēmistiem”, kuri vieglu roku gatavi stāvus zemē
iebradāt tos, kuru uzskati nesakrīt ar viņējiem. Uzreiz jāsaka,
ka tas netiek uzspiests nevienam, tāpat kā neesmu arī pret īsteniem dabas draugiem un „zaļajiem”, kas spēj loģiski un reāli
argumentēt savus uzskatus. Ikvienam no mums ir sava taisnība.
Galvenais ir iedziļināties lietas patiesajā būtībā.

Katru gadu tiek organizēts
viens no lielākajiem
pasākumiem Latvijā
– mednieku festivāls
Minhauzens
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Mednieka gods –
egļu zariņš cepurē!
Ar bijušo Saeimas priekšsēdētāju Alfrēdu Čepāni sarunājās Ilgvars Zihmanis

„Lielais piecnieks” ir zilonis, degunradzis, bifelis,
leopards un lauva. Ja tev ir visas šīs trofejas, tad
tu nokļūsti pasaules mednieku elitē. Ja man pašam
pēkšņi nokristu no gaisa simts tūkstoši dolāru, es
uzreiz bez šaubīšanās būtu prom uz Āfriku medīt
„lielo piecnieku”.
Kāda ir jūsu pašreizējā nodarbošanās? Un kā jūs kļuvāt
par mednieku?
Pirms trim gadiem oficiāli aizgāju pensijā. Pašlaik esmu Latvijas-Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrības valdes priekšsēdētājs.
Bet par mednieku kļuvu tā… 1967. gadā es biju nosūtīts strādāt uz kādu kolhozu Ventspils rajonā. Toreiz biju tikko precējies, un vislabāk man, protams, patika uzturēties savas jaunās
sievas sabiedrībā. Te kādu dienu zvana kolhoza priekšsēdētājs
un saka – Alfrēd, mums trūkst vīru, tev vajadzētu nākt mums
līdzi uz mežu drusku pastaigāt par dzinēju... Ko darīt – ja jau
priekšnieks tā saka, tad, zobus sakodis, arī gāju. Tai pašā vakarā,
kad atgriezos mājās, uzreiz uzrakstīju iesniegumu Mednieku un
makšķernieku biedrībai, lai mani uzņem medniekos. Ar šo pirmo reizi pietika, lai man ieķertos āķis lūpā uzreiz un uz visiem
laikiem.
Vai medības ir Jūsu vienīgais hobijs?
Nē, es aizraujos vēl arī ar makšķerēšanu un sēņošanu. Taču me-
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dības ir primārais, kam ir pakārtoti visi pārējie vaļasprieki. Sieva
man saka – tev tā medību sezona tā īsti nekad nebeidzas! Tikko
janvārī beidzas sezona briežu buļļiem, tā turpinās plēsējiem. Un
mežacūku pašlaik ir tik daudz, ka saskaņā ar jaunajiem MK noteikumiem tās tagad var medīt visu gadu.
Vai dzīvnieku žēl Jums nav?
Nē, nav gan! Uz šādiem jautājumiem esmu jau atbildējis desmitiem reižu. Pēc savas būtības medības ir dzīvnieku skaita mākslīga regulēšana un plēsoņu funkciju izpilde. Medību norise ir
pietuvināta dabas likumiem, lai paliktu dzīvi paši stiprākie un
veselākie dzīvnieki. Arī vilki taču vispirms izķer vājos un slimos
dzīvniekus, un medniekam jādara tieši tāpat. Vietās, kur notiek
medības, starp citu, vienmēr ir vairāk dzīvnieku nekā tur, kur
medības ir aizliegtas.
Lūk, man prasa – tu esi mednieks, vai tev tiešām nav žēl dzīvnieku? Ja prasītājs pats ir veģetārietis, tad es nekā nesaku un visu
saprotu. Bet ja cilvēkam ir, teiksim, ādas kurpes vai ādas soma?
Vai tad tas dzīvnieks, no kura ādas šie aksesuāri ir pagatavoti,
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pats to ādu no sevis novilka un atdeva? Taču ne. Viņš bija vispirms jānogalina.
Pēc vienas izglītības esmu zootehniķis un pirms vairāk nekā
30 gadiem biju praksē Rīgas gaļas kombinātā. Es redzēju, kā
mājdzīvniekus nogalina tur. Lūk, tas bija īstais barbarisms un
nežēlība! Modernie ieroči, ja šauj trāpīgi un precīzi, dzīvnieku
nogalina momentā, bez
mokām. Turpretī tas,
kas notiek gaļas kombinātā, ir vājprāts. Esmu
redzējis, ka mājdzīvnieku ar elektrību apdullina, dzīvu pakar aiz kājām gaisā, iedur artērijā
resnu adatu un notecina
asinis, un dzīvnieks vēl
dzīvs spārdīdamies nonāk verdošā katlā, kur
spēcīgas ūdens strūklas
kā automazgātavās nosit tam nost visus sarus.
Tiesa, vēlēšanās būt
veģetārietim tā arī nav
bijusi.
Medībās es vienkārši
cenšos nesavainot dzīvnieku, un, ja esmu izlēmis šaut, tad daru to tik
precīzi, cik vien varu. Jo
šodien laba karabīnes
patrona maksā pusotru
vai divus latus. Neskatoties uz to, vismaz reizi
gadā ir vērts patrenēties
šaušanā, lai apzinātos
– kur tēmēju, tur arī
trāpīšu.
Janvārī biju medībās
Lietuvā, netālu no Kretingas pilsētas. Lietuvieši jau pirms trim gadiem
pieņēmuši likumu, kas ļauj medniekiem pašiem pēc saviem ieskatiem regulēt nomedījamo mežacūku skaitu, dzimumu un
daudzumu. Toreiz Kretingas mērs man zināja stāstīt, ka šo trīs
gadu laikā mežacūku skaits ir pat ievērojami palielinājies. Turienes mednieku kolektīvi ir noslēguši ilgtermiņa medību platību
nomas līgumus, tāpēc viņi, dabiski, ir ieinteresēti tajās neizšaut
visus dzīvniekus. Gluži otrādi – mežacūkas tiek saudzētas un
pietaupītas. Netiek šautas arī sivēnmātes, kas, kā medniekiem
zināms, ir cūku bara barvedes un vienmēr iet baram pa priekšu.
Tāpēc mednieki bara pirmos dzīvniekus nekad nešauj.
Tiesa, tiek šautas arī mātītes, taču to dara selektīvi, lai neizjauktu dabisko līdzsvaru. Ir jābūt noteiktam skaitam tēviņu, noteik-

tam skaitam mātīšu un arī jauno dzīvnieku. Obligāti jāsaudzē
un jāuzmana tāda aļņu govs, kurai ir divi teļi, jo tas ir retums.
Briežu govīm var būt divi teļi, mežacūkām pa septiņiem vai desmit sivēniem, bet aļņu govij parasti teļš ir tikai viens.
Pats galvenais, loģiskais un vainagojošais medību noslēguma
moments jau ir tas šāviens. Un ir labi, ja tas bijis trāpīgs šāviens.
Visnelāgāk ir tad, kad
dzīvnieks aiziet sašauts, mocīdamies un
asiņodams. Tāpēc, ja
neesi drošs, tad labāk ir nešaut vispār.
Atnāks tas dzīvnieks
citreiz vai uzies virsū
kādam citam medniekam, kuram būs labāka un ērtāka pozīcija.
Protams, mednieki arī
gadās visādi.
Kas Jums medībās
liekas pats galvenais?
Nezinu, kā domājat
jūs, taču lielākā daļa
pilsētnieku domā, ka
cilvēks ir radības kronis. Pats zinošākais, varošākais un gudrākais,
kam pakļauts viss. Tās
ir pilnīgas muļķības.
Medībās es par to esmu
simtkārt pārliecinājies.
Cilvēks ir tikai un vienīgi dabas produkts
un sastāvdaļa. Kā teicis
Gēte, daba vienmēr ir
stingra, taču patiesa un
bez liekuļošanas. Dabai tu vari darīt pāri,
Alfrēds Čepānis
viņa to klusi pacietīs,
taču kaut kad taviem bērnubērniem viņa atriebsies. Un no tā,
ko es redzu TV kanālos, tādos kā Discovery, Animal Planet un
National Geographic, man sametas bail, ka cilvēks savu planētu
reiz novedīs līdz nelabam galam.
Lūk, kad tu medībās sēdi luktā, tornī vai lauka malā, zem ozola
vai ozolā, gaidot dzīvnieku, tu redzi – atnāk lapsa ar mazuļiem
vai mežacūka ar sivēniem, un mazie gluži kā bērni grūstās un
kaujas vienas ozolzīles vai graudu saujas dēļ. Un tu redzi, cik
lieliski dabā viss ir sakārtots. Tā ir dzīvnieku vieta. Tajā viņi jūtas
lieliski. Tāpat arī varde, koks, zāle – viss dabā ieņem savu vietu,
un tas viss ir tik harmoniski, ka cilvēks to nespēj iedomāties. Arī
cilvēks, ja viņš to grib un uzskata sevi par dabas sastāvdaļu, kas
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Viens no Pētera Hofera mākslas darbiem.
Gravējums izpildīts tēraudā, itāliešu boulino tehnikā, zem četrdesmitkārtīga
stereomikroskopa palielinājuma. Izšķirtspēja – 8000 punktu uz
kvadrātmilimetru, kas līdzinās fotogrāfijai.

viņš faktiski arī ir, spēj harmoniski iekļauties dabas norisēs.
Medībās uz gaidi jāsēž vēlu vakarā, jo dzīvnieki barojas naktī un
pa dienu guļ. Vakarpusē no meža nāk ārā stirnas un citi dzīvnieki – lapsas, jenotsuņi. Un, kad tu redzi šo visu lielisko dabas
iekārtojumu no malas, tu nemaz netaisies iejaukties, šaut vai taisīt troksni – ja redzi, ka tas dzīvnieks nav medījams, tikpat klusu
nokāp nost no torņa un aizej, lai viņu netraucētu. Pilsētnieks
to nekad nav redzējis un pat neapzinās, kā tas ir. Vai no rīta ar
makšķeri uz ezera – migliņa, saulīte lec, un pīlītes, un zivtiņas,
un putniņi, un tu tam visam pa vidu sēdi un to redzi. To nevar
ne izstāstīt, ne nofotografēt, tev tur jābūt tai laivā uz ezera, tikai
tad to pilnībā vari uztvert. No tā es nekad neatteiktos. Nekad!
Man ir divi mazbērni, divi puikas, un to visu es viņiem mācu.
Lielākais iet 3. klasē, otrs pēc diviem gadiem tik` sāks iet skolā.
Protams, viņi ir pilsētas bērni, kam pa vienu ausi iekšā, pa otru
ārā. Lielākais puika jau brauc man līdzi medībās, tiesa, pacietības tik ilgi sēdēt viņam vēl nav. Taču labāk lai viņš brauc vectēvam līdzi medībās, nekā blandās pa diskotēkām.
Protams, kad esi nošāvis labu trofejnieku, ir pavisam cita sajūta. Man ir kādas pieci sudrabu vērti staltbriežu buļļu ragi, zelta
ragu gan nav. Sudrabs, zelts – tas ir trofeju vērtējums pēc starptautiskās mednieku organizācijas CIC (Conseil International de
la Chasse et de la Conservation du Gibier, Starptautiskā savvaļas
un medījamo dzīvnieku aizsardzības padome) apstiprinātajiem
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noteikumiem. Ir virkne rādītāju, pēc kuriem ragus var objektīvi
izmērīt un, saskaitot punktus, noteikt, cik vērti tie ir.
Kopumā kādi piecdesmit staltbriežu ragi man ir. Visa māja, tai
skaitā garāža un ārsienas, ir apkārta ar ragiem un citām trofejām.
Vairāk nekā puse trofeju ir izdalīta un izdāvināta radiem, draugiem, avīžu redakcijām… Citādi vienkārši nav kur likt. Taču
nevienu, pat visniecīgāko trofeju ārā nemetu. Šai ziņā mani
pirms kāda laika paaudzināja kāds vairāk pieredzējis mednieks.
Nošāvu buciņu, skatos – ragi sīki kā pīķīši, nekā iespaidīga nav.
Tā nicīgi noteicu – ē, ko tur daudz... Bet viņš saka – tā nedrīkst!
Tu necieni dzīvnieku, ko esi nomedījis! Vai tad tas ir tik grūti
– sagatavot trofeju, kā pienākas, kaut arī tie radziņi ir niecīgi?
Tagad es tā daru vienmēr. Tā ir cieņa pret dzīvnieku, ko tu esi
nomedījis.
Medībās saistošākais taču ir ne tikai šaušana?
Katrā ziņā šaušana, ja arī laika ziņā notiek pēdējā, medībās tomēr nav tā svarīgākā. Svarīgākais ir tas, ka es tur tiekos ar cilvēkiem, kuru sabiedrībā jūtos labi. Tur es esmu tas, kas es esmu,
tur man nav jādomā viens, jāsaka otrs un jādara trešais, kā, piemēram, parasts politikā. Tur es esmu es pats!
Īsts mednieks ciena tādu pašu cilvēku, kāds ir viņš. Ja notiek kolektīvās medības, tu nedrīksti būt uzpūtīgs un izrādīties, ka esi
galvas tiesu pārāks par citiem. Tev tāpat kā pārējiem jāpiedalās
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visos pasākumos, kas medībās notiek. Ja dzīvnieks nomedīts, jāpalīdz tas izvilkt no meža, nodīrāt, izlaist iekšas un izdarīt visus
citus nepatīkamos darbiņus. Protams, kad es biju lielos amatos,
ne man lika iet par dzinēju, ne man bija rokas dīrājot jāsmērē…
Taču es pats no tā jutos nelāgi.
Nesen biju medībās kopā ar vienu jaunu mednieku, kurš bija
nomedījis kādu dzīvnieku. Mēs pa visiem ar suni to sašautu
atradām un palīdzējām izvilkt no krūmiem…Pēc nerakstītiem
medību likumiem dzīvnieka nomedītājam pienākas medījuma
galva, sirds, aknas un āda. Ne jau tāpēc, ka tās būtu tās labākās
daļas. Un aknas, ja ir iespēja, veči tūlīt pieprasa uzcept. Tā nu
viņš to visu savāc, izgriež vēl no muguras iekšpuses filejas gabalus un saka – tā, veči, tad šito visu nu sadalīsim uz visiem. Un
ko tu viņam teiksi?...
Arī politiķi un augstus amatus ieņemoši cilvēki taču nodarbojas ar medībām?
Protams, ka nodarbojas. Es esmu saņēmis pārmetumus, ka padomju laikā to vien esmu darījis, kā organizējis medības Vosam vai citam tālaika vadītājam. Ar šiem kungiem es, starp
citu, medībās neesmu bijis ne reizi, jo, piemēram, tas pats Voss
mani medībās aicinājis nav nekad. Jā, medību laikā tik tiešām
neformālā gaisotnē tika kārtoti daudzi svarīgi rajona vai valsts
attīstības jautājumi. Tagad taču tas notiek tieši tāpat! Sistēma
taču nemainās, mainās tikai tajā esošie cilvēki. Nedomāju, ka
tas, kas tiek norunāts, teiksim, kuluāros, medībās, pirtī vai pie
ceptu aknu bļodas, ir tas sliktākais. Vienkārši notiek tā – ja trīs,
četri vai pieci vīri kaut ko norunā, tad tas tā tiek arī izdarīts. Bez
debatēm un komisijām. Es svēti pieturos pie principa – ja gribi
ko izgāzt, veido komisiju, ja gribi ko izdarīt, tad vienkārši dari!
Cik mednieku ir vienā kolektīvā?
Kā kurā. Esmu viena oficiāla mednieku kluba dalībnieks, un
tajā mēs esam divdesmit septiņi. Kolektīvajās medībās parasti
piedalās kādi divdesmit. Tai skaitā arī tādi vecāki zēni kā es,
kam grūti paiet – mani jau arī reizēm noliek par „Kremļa sargu” uzreiz blakus automašīnām, lai nav tālu jāstaigā. Tā nu mēs
kopā ar tādu pat vecāku kolēģi reizēm nedaudz pamānāmies, lai
paliktu blakus mašīnām. Pa to laiku, kamēr citi stājas uz masta,
ieraujam šo to no blašķītes un gudri papļāpājam, un reizēm pat
gadās, ka kāds dzīvnieks mums turpat uzskrien virsū. Tur jau ir
tas jaukums un sāls.
Vai pie mums ievēro kādas medību tradīcijas?
Protams, ka ievēro. Piemēram, man patīk signālu došana ar tauri – „pulcēties”, „stāties”, „uzsākt dzīt mastu”, signāls par godu
nomedītam dzīvniekam un tā tālāk. Pirmkārt, tauri var dzirdēt
ļoti tālu un nav jābļaustās. Un, cik man liekas, arī dzīvnieki no
taures skaņām īpaši nebaidās. Man ir pirmskara laika izdevuma
medību signālu nošu grāmata, un ir cilvēki, kas visus šos signālus arī zina.
Tad vēl ir zīmes, ar kurām iezīmē virzienu, kurā esi aizgājis. Piemēram, pārējie mednieki tevi noliek kādā vietā un piesaka – ja

aiziesi, tad atstāj mums zīmi, kur esi palicis. Kā dod tādu zīmi?
Ar egles zariņu. Ja zemē nolikts egles zariņš, tad galotne norāda
virzienu, kur mednieks aizgājis, ja zemē ir divi sakrustoti zariņi
– tad mednieks te kādu laiku stāvējis. Ar egles zariņu apsveic
uzvarētāju jeb veiksmīgo šāvēju, piespraužot to pie cepures. Protams, gadās, ka cepure ir jauna, un tad vīri jokodamies piedāvā
milzīgus nažus, ar kuriem izdurt mazītiņu caurumiņu, kur to
egles zariņu iespraust. Ja esi nopūdelējis jeb aizšāvis dzīvniekam
garām, tad egles zariņa vietā cepurē piedāvā iespraust zāles kušķi. Taču tas viss skaitās tāda labvēlīga apcelšana, un medniekam,
saprotams, jābūt apveltītam ar humora izjūtu. Ja tādas nav, tad
medībās cilvēkam nav ko darīt. Kā tie veči var labdabīgi apcelt
viens otru, taisni brīnums… Ja tu ņemsi to ļaunā, tad labāk
medībās vispār nebraukt.
Ir, protams, arī tādas mednieku hūtītes kā Vācijā, ar iespraustām
spalvām vai saru slotiņām. Es gan medniekos iestājos pašos padomju laikos, un tad jau uz medībām vilka tās vecās drēbes, ko
varēja atrast. Mūsu laikos, saprotams, ar medību apģērbiem no
dažādiem materiāliem un par dažādām cenām ir pilni veikali.

Vai kopumā medības ir dārgs hobijs?
Jā, tā tas ir. Pirmkārt, degviela. Ja jābrauc simt kilometri vienā
virzienā, tad skaidrs, ka desmit lati degvielā aizies. Otrkārt, patronas. Vienkāršākas, piemēram, čehu ražojuma Sellier&Bellot
patronas var iegādāties par 1,20-1,50 Ls gabalā, taču, piemēram, pasaules klases vācu firmas Dynamit Nobel munīcija maksās ap diviem latiem gabalā.
Tad vēl ieroči. Ir vīri, kam pieder pa divdesmit ieročiem. Arī
man ieroču pietiek, un iespējams, es tos atstāšu mazdēliem, ja
viņi būs mednieki. Piemēram, man ir viens ierocis, kas piederējis Hermanim Gēringam – otrajam cilvēkam hitleriskās Vācijas
hierarhijā. Tā ir 1936. gada izlaiduma 9,3x62 mm kalibra Mauser sistēmas karabīne. Karam beidzoties, kāds krievu ģenerālis
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šo ieroci paņēma sev kā trofeju. Pēc viņa nāves sieva to pārdeva
kādam zinošam cilvēkam te Latvijā, un no viņa šo ieroci dabūju
es. Esmu ar to nošāvis divus aļņus, un tie kā zaķi krituši turpat
uz vietas.
Dabiski, ja man būtu tā nauda, kuras nav, tad Austrijā, Ferlahas
pilsētā, dzīvo ieročmeistars, vārdā Pēteris Hofers, kurš izgatavo
ieročus pēc individuāla pasūtījuma. Tie, kuriem interesē ieroča
cena, pie viņa parasti nenāk. Viens viņa ierocis maksā ap 150
tūkstošus dolāru. Tie nav ieroči, tie ir mākslas darbi – ar inkrustācijām un gravējumiem, kuros tēraudā attēlota vissīkākā spalviņa. Metāla daļas pieslīpētas tik precīzi, ka ūdens cauri nespiežas.
Piedevām tas viss ir tīrs roku darbs. Ir vēl arī veca, slavena angļu
firma Holland&Holland, kas ražo .600 un .700 kalibra vītņstobra bises ziloņu medībām, kam lodes ir gandrīz īkšķa resnumā.
To cenā iekļauti pat apdrošināšanas un ārstēšanas izdevumi firmas speciālistiem, kas šos ieročus izgatavo un izmēģina. Jo, šaujot ar tādu ieroci, atsitiens vienā mierā var salauzt pleca kaulus.
Ko klienti dara ar šādiem ieročiem, es gan nezinu.
Protams, nauda daudz ko nozīmē arī medībās. Latvijā labi pazīstu divus medniekus, vārdos gan viņus nesaukšu, kuriem ir visa
Āfrikas „lielā piecnieka” trofejas. „Lielais piecnieks” ir zilonis,
degunradzis, bifelis, leopards un lauva. Ja tev ir visas šīs trofejas,
tad tu nokļūsti pasaules mednieku elitē. Ja man pašam pēkšņi
nokristu no gaisa simts tūkstoši dolāru, es uzreiz bez šaubīšanās būtu prom uz Āfriku medīt „lielo piecnieku”. Ar mazāku
summu cauri netikt. Ziloņa licence maksā ap divdesmit pieciem
tūkstošiem, lauvas licence arī ap divdesmit, degunradzis, atkarībā no tā, vai tas būs baltais vai melnais, arī nemaksās mazāk par
divdesmit. Plus vēl visa lidošana, serviss un pārējās lietas, tā kā
simt tūkstošus noteikti vajag.
Vienreiz pats esmu bijis Namībijā un pamedījis tur atbilstoši
sava maka biezumam. Āfrika medniekam ir Eldorado, paradīze
un fantastika! Mēs medījām kādam vācietim piederošā fermā,
kuras platība bija 30 tūkstoši hektāru. Iežogojumu šajos plašumos nebija nekādu, braukājām ar džipu, un viens melnais stāvēja man blakus un rādīja – re, kur tas dzīvnieks ir! Es saku – es
neredzu! Nu kā, viņš saka, – re, kur stāv! Bet es tik tiešām šo
dzīvnieku neredzu. Ieraudzīju to tikai tad, kad tas sāka kustēties. Dzīvnieku krāsojums tur ir tāds, ka tie pilnībā saplūst ar
apkārtējo fonu. Tas ir viņu izdzīvošanas pamats.
Esmu bijis medībās arī Krievijā, Magadanā, kur nošāvu lielāko lāci savā mūžā. Tā garums no purngala pāri galvai līdz astes
galam bija 2,40 m. Esmu bijis arī Ļeņingradas apgabalā, Novgorodā, Vologdā un Pleskavas apgabalā. Esmu bijis medībās
Zviedrijā, Lietuvā un Igaunijā. Pazīstu kādu cilvēku, kurš pārdeva mantotos zemes gabalus Olainē par trim miljoniem latu
un nopirka jaunu māju, džipu un vairākas plintes. Tagad viņš
jau gadus trīs braukā apkārt pa pasauli medībās. Pats domāju –
vai man apniktu, ja es katru dienu varētu iet medībās? Nezinu.
Varbūt arī.
Medībās jau sievietes laikam gan ir ļoti liels retums?
Medībās – jā. Medību kursu organizators man reiz stāstīja, ka
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gada laikā viņi caur kursiem izlaiž ap 150 cilvēku, tai skaitā ap
padsmit sieviešu, kuras stājas medniekos. Reiz Preiļu rajonā pazinu vienu dāmu, kas tagad ir pagastsieva Jersikas pagastā, bet
kādreiz bija vietējā kolhoza Rīts zootehniķe. Nu skaista pēc velna, un tik laba medniece! Kad viņa piedalījās medībās, tad visi
veči viņai vien pakaļ staigāja, un nevienam tie zvēri vairs neinteresēja! Un šāva viņa arī ļoti labi un precīzi, tik vien tā problēma,
ka saka – nu nāk man tas alnītis taisni virsū, ko lai es daru, nu
žēl man viņa! Zinu arī, piemēram, kādu vietu Dundagā, kur
medībās piedalās viss Valsts meža dienesta aparāts, tai skaitā sievietes, kuras iet par dzinējām ar visām spilgtajām vestēm. Bet
viens labums no sievietes medībās ir – veči tad drusku pievaldās,
seko līdzi tam, ko runā, arī stāja uzreiz citādāka, īsi sakot, tas
vīrus stipri vien disciplinē.
Kāds būtu interesantākais mednieku stāsts, ko esat piedzīvojis?
Nu… Piedzīvojis esmu daudz ko, un tāds interesantākais stāsts
tā īsti nenāk prātā. Reiz kādā septembrī aizbraucu uz briežu
bauru Kurzemē. No rīta piecos, kad vēl tumsa, esam mežā. Biju
nopircis tauri, ar ko pievilinot atdarina briežu buļļa riesta baurošanu. Protams, vecu, pieredzējušu bulli ar to apmānīt nevar,
taču jaunāku un dumjāku briedēnu, kas grib izkauties, to gan.
Uzkāpis luktā, iepūšu taurē, dzirdu – atsaucas. Zinādams, ka
steigties nedrīkst, pēc laiciņa iepūšu taurē vēlreiz, dzirdu – atsaucas atkal, jau tuvāk. Tātad noticējis un nāk šurp. Ātri noraušos no luktas, jo zinu, ka tanī pusē ir izcirtums, bet izcirtumā
aug mazi kadiķīši, aiz kuriem var slēpties. Apmēram pusstundu
klusiņām zogos un pa reizei iepūšu taurē. Ir jau gaišs, ap septiņiem no rīta. Taču, tā klausoties, pamazām sāk likties, ka kaut
kas kārtībā tomēr nav. Izeju izcirtumā, bet tur otrā pusē beigu
beigās parādās tāds pats mednieks ar tauri kā es!… Pienāku tuvāk, izrādās – pazīstams! Nosmējāmies, izdzērām uz celma vienu šņabi un šķīrāmies. Toreiz vienu briežu bulli gan dabūju.
Vērtējums nedaudz virs bronzas, tomēr ragi bija gari un skaisti.
Dabūju tam zagties klāt pa izcirtumu vienās zeķēs, lai nebūtu
trokšņa.
Otrs gadījums. Toreiz vēl pavasarī drīkstēja medīt slokas. Aizbraucam uz slokām, kolēģis iet pa cirsmu un meža vidū cirsmā
atrod – lielu dzīvu zivi, kas spārdās! Viņš netic savām acīm – kā
tas tā var būt! Ne ūdens, nekā tuvumā nav! Iznes to zivi mežmalā, un tā mēs visi sākam spriest. Mugurā zivij redz nagu pēdas.
Izrādās, zivju ērglis noķēris zivi un nesis to uz ligzdu, bet turpat
tuvumā šauj pa slokām. Tā nu šis aiz bailēm to zivi palaidis vaļā,
bet kolēģis iet un to zivi atrod! Cirsmā! Meža vidū!
Tā kā visādi ir gājis, un viss kas ir dzirdēts. Jo medības nekad
nav vienas un tās pašas. Nekad. Četrdesmit gadu laikā neviena
medību situācija man nekad nav atkārtojusies.
Vai Jūs ieteiktu cilvēkiem kļūt par medniekiem?
Nezinu gan… Tas vienkārši katram pašam ir jāapzinās un jāizvēlas. Jo ir cilvēki, kurus tā lieta vienkārši neinteresē. Jāciena arī
viņu viedoklis.

Reklāma

Koučings biznesā
Tatjana Dremļuga, MBA
International Coach Federation (ICF)*
Latvijas Nodaļas Prezidente,
Business & Executive Coach
Koučings (angl. val. „Coaching”) – progresīva personālās attīstības tehnoloģija, kuras mērķis ir maksimāli attīstīt cilvēka potenciālu, un rezultāts – ievērojami celt tā personisko efektivitāti.
Spārnotam izteicienam „Kadri izlemj visu” nav nekādas jēgas, ja
attiecības ar šiem „kadriem” netiks veidotas pēc jauna principa.
Koučinga filozofija un metodes, kas radušās sportiskajā vidē,
ātri un veiksmīgi adoptējās biznesā. Koučings kļuva par cilvēku vadības jauno stilu, kas darbojas mūsdienīgā menedžmenta un pēdējo psiholoģijas sasniegumu saskares punktā. Tas
ir mērķtiecīgs darbinieku potenciāla attīstības process, kas
veicina viņu darba produktivitāti. Tomēr, koučings neaizvieto
un nenoliedz tradicionālo menedžmentu, netiek likts tam pretstatā. Var runāt tikai par dažādiem vadības stiliem.
Vadības koučinga filozofija – tā ir ierindas darbinieku iesaistīšana lēmumu, kuri ietekmē viņu dzīvi, pieņemšanas procesā. Tas
nozīmē nevis tiešu vadību, bet atteikšanos no daļas kontrolējošo
funkciju par labu ietekmei un atbalstam no vadītāja puses –
„kadri” kļūst ne tikai par padotajiem, bet par procesa dalībniekiem un rezultāta līdzradītājiem.
Darbinieku produktivitātes pieaugums ir galvenais, kādēļ eksistē koučings.
Koučings sasniedz progresu ar speciālas tehnikas sarunu, jau-

tājumu, uzdevuma uzstādīšanas palīdzību. Koučinga mērķis
– pamatojoties uz kompānijā izbūvētu darbinieku kopējo motivācijas sistēmu, pāriet uz individuālo līmeni, uz atsevišķas
personības līmeni. Vadītājs ar jautājumu un citu koučinga instrumentu palīdzību noskaidro, kādi no padoto personiskajiem
mērķiem sakrīt ar firmas mērķiem, un tādējādi var būt noderīgi,
t.i. kādā veidā, izpildot kompānijas uzdevumu, viņi risinās kādu
no saviem uzdevumiem. Rezultātā ārējā motivācija tiek nomainīta pret pašmotivāciju. Koučings ļauj iegūt iniciatīvas pilnus
un darbīgus darbiniekus, kuri pēc savas gribas izliekas uz visiem
100%!
Koučings pēta nākotnes iespējas, nevis pagātnes kļūdas, un
māca domāt par cilvēkiem potenciāla terminos, nevis no viņu
šodienas produktivitātes viedokļa.
Galvenā koučinga pieejas priekšrocība darbinieku attīstībā un
apmācībā ir apstāklī, ka attīstības un apmācības process nav
atrauts no aktuālo biznesa uzdevumu risināšanas (atšķirībā
no treniņiem, kuros lai atstrādātu kādu prasmi visbiežāk tiek izmantoti biznesa keisi vai modelējošas lomu spēles).
Koučinga kultūra ļauj noturēt kompānijā augstas efektivitātes
talantus un ievērojami paātrināt jauno darbinieku adaptāciju,
kā arī novērst tādas problēmas, kā zema produktivitāte, iniciatīvas trūkums, darba kavējumi, stresi, slimības un garlaikošanās.
Kouč-vadītāja veiksmīgums var tikt sasniegts, ja pastāv divi
savstarpēji papildinoši faktori: vispārīga pārvaldīšanas kompetence un koučinga tehnoloģiju pārvaldīšana.
Lielākā daļa rietumu kompānijas jau sen piemēro koučinga
principus lai paaugstinātu darbinieka efektivitāti katrā organizatoriskajā līmenī. Grupas Fortune 1000 kompānijās korporatīvais koučs ir štata pozīcija.
*International Coach Federation (ICF) - самая большая в мире
профессиональная ассоциация коучей, с отделениями в 59
странах, цель которых - сохранение надежности и качества
коучинга в мировом сообществе.

BALTIC COACHING CENTER
International Coach Federation (ICF) pārstāvniecība Latvijā

Rīko 4 moduļu

KOUČINGU TEHNOLOĢIJU APMĀCĪBAS PROGRAMMU
Kurss ir akreditēts ICF
Pabeidzot kursu tiek izsniegts starptautiskā parauga
diploms
Programma izstrādāta:
Kompāniju īpašniekiem un direktoriem
Vadītājiem un vadošajiem menedžeriem
HR speciālistiem
Biznesa treneriem, biznesa konsultantiem
Tiem, kas vēlas kļūt par profesionālu kouču
Papildus informācija mājas lapā:

Kursa saraksts:
1.modulis: 4-5-6 decembrī, 2008. g.
2.modulis: 15-16-17 janvārī, 2009. g.
3.modulis: 12-13-14 februārī, 2009. g.
4.modulis: 12-13-14 martā, 2009. g.
(no plkst.10.00-18.00)
Kursu izstrādāja un pasniedz sertificēti kouči
un pieredzējuši biznesa treneri no UK, Latvijas, Lietuvas un Krievijas.

www.icf.lv

Iepriekšēja pierakstīšanās mājas lapā vai pa tālr.: 223 83 228
oktobris-novembris, 2008
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Vide sakārto cilvēkus
Ar Agritu Kalnozolu SIA Monesis valdes priekšsēdētāju sarunājās Elga Zēģele

Kvadrātmetri ēkas ārpusē ir uzņēmuma vizītkarte.
Ir atšķirība, vai darbinieki katru rītu nāk uz darbu
caur lūžņu kaudzēm vai kvalitatīvi labiekārtotu
un apgaismotu ceļu. Tas maina noskaņojumu un
cilvēkiem ir prieks strādāt sakārtotā uzņēmumā. Tas
uzlabo garastāvokli, sakārtoties sāk arī citas lietas
uzņēmumā.
Lūdzu, pastāstiet par sevi?
Pēc profesijas neesmu ainavu arhitekte, bet gan daiļdārzniece.
Tomēr nodarbojos ainavu plānošanu, jo zināšanas esmu guvusi, strādājot šajā jomā jau četrpadsmit gadus. Pēdējos vienpadsmit gadus man pieder un es vadu uzņēmumu Monesis. Mēs
nodarbojamies ar ainavu arhitektūru, apstādījumu ierīkošanu,
apstādījumu kopšanu un konsultējam. Citu apakšnozaru mums
nav, tikai tas, kas attiecas uz ainavu arhitektūru un dārzkopību.
Uzņēmumā strādā divdesmit darbinieki. Protams, pavasarī tiek
pieņemti sezonas strādnieki. Var teikt, ka mēs strādājam deviņus mēnešus gadā. Ziemas periods ir brīvāks, īpaši tiem darbiniekiem, kuri strādā ārā. Kopumā strādājam visu gadu, bet
ziemā nodarbojamies ar projektēšanu, organizatoriskiem un
saimnieciskiem darbiem.
Ko dara ainavu arhitekts?
Definīcija saka, ka ainavu arhitekts vada pētījumus, konsultē un
strādā plānošanā, projektēšanā vai dizainā, un ir eksperts ārtel-
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pas organizēšanā - gan apbūvētās teritorijās, gan lauku ainavās,
saistot apkārtējās vides attīstību ar dabas aizsardzības nosacījumu ievērošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Bet
sīkākai informācijai variet ielūkoties Ainavu arhitektūras biedrības mājas lapā: www.laab.lv. Ainavu arhitektūras jomā darbojas
arī citi dažādi speciālisti, ne tikai ainavu arhitekti, piemēram
ainavu menedžeris, ainavu tehniķis, projektu vadītāji, apstādījumu ierīkotāji, dārza un vides dizaineri, parka dārznieki u.c.
Vai šis bizness ir pelnošs?
Mūsu joma īpaši un individuāli projekti, kuros iespēju robežās
iesaistās visas ieinteresētās puses, un galvenā uzmanība ir koncentrēta uz pozitīvu gala rezultātu. Tāpēc nevar to īsti salīdzināt
ar darbu, kas ļoti atkarīgs no ierīkoto zāliena kvadrātmetru apjoma.
Apstādījumu ierīkošana ir diezgan komplicēts process, un tā
nav lēta, tāpat arī kopšana un uzturēšana. Šobrīd cilvēkiem
mainās prioritātes, jo dzīve piespiež rēķināt un skaitīt. Līdz ar

Stils

to arī mums ir jāpiemērojas un jāmēģina vēlamo rezultātu un
uzstādītos mērķus sasniegt, maksimāli ekonomējot līdzekļus.
Izdevumus rēķinām un skaitām jau projektēšanas procesā un
uzreiz jau ņemam vērā ieguldījumus, kas būs nepieciešami objekta kopšanai un uzturēšanai.

cilvēkus, kuri dzīvos pēc mums - mūsu bērnus un bērnu bērnus.
Atcerēsimies, ka vide audzina!
Manuprāt, galvenais virzītājspēks ir vēlēšanās darboties šajā
jomā. Mērķi jau var sasniegt dažādos veidos un ar dažādu resursu piesaistīšanu.

Manuprāt, privātmāju īpašnieki cenšas sakārtot un veidot ainavisku vidi pie savām mājām.
Latviešiem no paaudzes paaudzē tika mācīts, ka jārūpējas par
savu apkārtni, savu teritoriju. Šis darbs nevienam
nav svešs, Un rūpes par
apkārtni ir jau dzīves norma – dzīves stils vai vaļasprieks. Rūpes par savu dārzu ir viena no lietām, kas
kļūst par atkarību un bez
tā nevar vairs dzīvot. Arī
kaimiņu pozitīvs piemērs
ir labs stimuls, lai uzturētu apkārtni kārtīgu. To
pēdējos gados var ļoti labi
novērot.

Vai likumdošanā nav prasības, ka, uzbūvējot ēku, sakārtotu apkārtni?
Ir. Projektējot būvi, obligāti jāizstrādā arī detalizēts labiekārtojuma projekts. Un progresu
var novērot, bet arī ar likumdošanu visas problēmas nevar
atrisināt. Pasūtītājam ir jābūt
izglītotam un prasīgam, jāizprot pilsētas vide un jānes atbildība par savu ieguldījumu
kopējā pilsētas tēla veidošanā.
Augsti vērtēju uzņēmējus, kam
piemīt šīs vērtības un sasnieguši labus rezultātus.

Vai pārsvarā privātmāju
īpašnieki paši kopj savus
dārzus?
Tas ir ļoti dažādi, atkarībā no jau pieminētā dzīves stila un līdzekļiem, ko
tam var tērēt. Daudzi kopj
paši, bet daudzus no ierīkotajiem dārziem uzturam
kārtībā mēs. Līdzīgi rīkojas
arī uzņēmumi - daži ierīko
un uztur paši, bet citi slēdz
līgumus ar profesionāliem
uzņēmumiem.
Kā Jūs kā profesionālis
vērtējat vidi pie Latvijas
uzņēmumiem?
Šī joma Latvijā ir ar ļoti lielām izaugsmes iespējām.
Ļoti diplomātiska atbilde!
Manuprāt, katram indivīdam atsevišķi un visai sabiedrībai kopumā jāpārvar egoisms un jāmācās domāt ilgtermiņā. Darbs,
ko mēs veicam šobrīd - kā tas atbalsosies nākotnē. Es ļoti ceru,
ka kļūdos, bet šobrīd, vērojot notiekošos procesus, rodas pārliecība, ka viss ir orientēts tikai uz lielu naudas iegūšanu ļoti īsā
laika posmā. Droši vien būs jānomainās vairākām paaudzēm,
lai cilvēki saprastu, ka tas, ko viņi šodien iegulda infrastruktūras
attīstībā, izglītībā, vides labiekārtošanā, atsauksies un ietekmēs

Agrita Kalnozola

Vai Jūs varētu minēt kādu
labu piemēru, kur uzņēmuma vai iestādes teritorija ir
labiekārtota gaumīgi?
Man personīgi patīk teritorijas labiekārtojums pie Latvijas
Bankas Naudas krātuves. Ļoti
pārdomāts risinājums. Acīmredzot projektēšanas grupa jau
procesa sākumā rūpīgi plānojusi teritorijas kopējo tēlu. Droši
vien, ņemot vērā arī drošības
noteikumus, kas ir saistoši tādai ēkai. Tur ir ļoti veiksmīgs
mākslas elementu, labiekārtojuma elementu, augu grupu
izvietojums. Tas nav spilgts
un kliedzošs, bet ļoti mērens,
vienkāršs, vienmēr vērojams
labs uzturēšanas līmenis.

Vai nav tā, ka pilsētas rūpējas par vidi, bet uzņēmumi,
kas tur atrodas, šīs lietas ignorē?
Iespējams, ka tā ir. Bet visās pilsētās nav līdzīgi uzstādījumi un
prasības. Tie ir atšķirīgi, un mēs visi varam novērtēt. Līdzīgi ir
arī ar uzņēmumiem. Uzņēmumā ir jābūt kādam cilvēkam, kurš
par šīm lietām atbild – vai tā ir vienkārši ieinteresēta personība
vai speciāli radīts amats. Ir jābūt kādam, kas šos procesus organizē, slēdz līgumus un seko to izpildei. Nezinu, kas nosaka
uzņēmēju rīcību – noteikumi, kāds piemērs vai audzināšana.
Faktiski tas ir dažādu apstākļu kopums, kas liek rūpēties par
teritoriju ilgtermiņā. Labiekārtojot teritoriju, ir jādomā par nā-
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kotni, nevis tikai dažus gadus uz priekšu. Šajā gadījumā es nerunāju tikai par apstādījumiem, bet teritoriju kopumā, ieskaitot
ēku. Labiekārtota vide, tas ir labs stils.
Kā atšķiras vides labiekārtojums Latvijā no situācijas Eiropā?
Mums ir bijis vairāku paaudžu garumā pārrāvums vides uztveres un audzināšanas jautājumos. Tā ir atšķirība. Tomēr pēdējos gados liels prieks ir par Liepāju, Ventspili, Daugavpili. Visi
notiekošie procesi liecina par to, ka pilsētas rūpējas par galveno vērtību - iedzīvotājiem un viņu nākotni. Atšķirībā no vides
labiekārtojuma situācijas Eiropā – mums varbūt daudz lietas ir
grūti jāizcīna un jāpierāda to nepieciešamība, kas Eiropā, savukārt, ir pašsaprotamas. Ja mums Rīgā šobrīd ir diezgan krāšņs
privātais sektors, tad par kvalitatīvu labiekārtojumu sabiedriskajā telpā – ielām, skvēriem, laukumiem, sabiedrisku ēku iekšpagalmiem ir vēl jādomā. Vēsturiskie apstādījumi šobrīd tiek tikai
uzturēti diemžēl ļoti vidējā līmenī.
Iespējams, ka situācija Eiropā un Latvijā nav viennozīmīgi salīdzināma. Es uzskatu, ka vides veidošanas un uzturēšanas jautājumi valsts un pašvaldību rokās, jo viņiem ir jāizstrādā konkrētas prasības šajā jomā.
Piemēram, Rīgas abi Daugavas krasti. Manuprāt, šeit paveras
milzīgas iespējas, lai iedzīvotājiem tiktu radīta labiekārtota zona
gan pastaigām, riteņbraukšanai, peldētavām, bērnu rotaļu laukumiem, gan makšķerniekiem un laivu piestātnēm u.c. Šī ir liela atšķirība no Eiropas pilsētām.
Ja būtu stingrāki noteikumi, tad cilvēki sakārtotu savu
apkārtni?
Jā tieši tā! Arī privāto īpašumu var uzturēt dažādi, vai vispār
to nekopt. Šobrīd ir daudz pozitīvu piemēru, kas, acīmredzami
vide mainās, ja ir ieinteresētas amatpersonas. Ja infrastruktūra
un vide būs labā līmenī, cilvēki nebēgs prom no pilsētām, kurās
ir dzimuši. Ja intensīvāk tiek pievērsta uzmanība šiem jautājumiem, tad arī rodas lielāka nepieciešamība pēc ainavu arhitektūras. Pamazām uzlabojas situācija pie jaunuzbūvētajām ēkām
un iestādēm, veikaliem, ceļmalām – aizvien vairāk vērojam, ka
uzlabojas labiekārtojuma kvalitāte. Ir daži lielveikali, kas mēģina veidot ārējo telpu. Piemēram, pie lielveikala Alfa.
Kāpēc vadītājiem vajadzētu padomāt par sava uzņēmuma apkārtnes sakārtošanu?
Ja šo jautājumu aplūkojam lokāli, tad tie it kā ir sīkumi. Bet, no
otras puses, tie kvadrātmetri, kas ir ēkas ārpusē ir uzņēmuma vizītkarte. Ir atšķirība, vai darbinieki katru rītu nāk uz darbu caur
lūžņu kaudzēm vai kvalitatīvi labiekārtotu un apgaismotu ceļu. Tas
maina noskaņojumu un cilvēkiem ir prieks strādāt sakārtotā uzņēmumā. Tas uzlabo garastāvokli, sakārtoties sāk arī citas lietas uzņēmumā. Vide sakārto cilvēkus! Tas ir tīri psiholoģiski. Arī pilsēta
iegūst patīkamākus vaibstus un kļūst pievilcīgāka. Braucot garām
ārēji sakārtotam uzņēmumam, katrs nodomās, ka tur darbs rit un
viņiem veicas, jo viss ir tik kārtīgi. Kur vēl lielāku ieguvumu!

Bēdīgas ainas nereti paveras tanīs vietās, kur agrāk bija
rūpnīcas, kas tagad pārtop par biroju centriem.
Piemēri ir dažādi. Jā, daudzās vietās par to vispār netiek domāts.
Bet, piemēram, bijusī VEF teritorija šobrīd attīstās, un lielveikala Domina redzamas diezgan interesantas iezīmes. Labs piemērs ir bijusī Ģipša fabrika Ķīpsalā. Balasta dambis - tas krasts
ir viena no skaistākajām vietām Rīgā. Klusums, skaists skats uz
ostu un Vecrīgu, desmit minūtes līdz centram. Ģipša fabrikas
ēku komplekss ir paraugs, kā labiekārtot vidi. Tur ir skaists iekšpagalms. Tas ir lielisks piemērs sakoptai un mūsdienīgai videi
- smalki, ar labu gaumi un šarmu.
Vai ainavu arhitekti nebrauc strādāt uz ārzemēm?
Brauc gan. Iespējams, ka Latvijā grūti stādāt un realizēt ieceres
ļoti ambiciozu ideju radītājiem.
Ko dara Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība, kuras valdē Jūs esiet?
Mums pavisam ir simt astoņdesmit divi biedri. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir veicināt un attīstīt zināšanas, tehnisko lietpratību un atbildību ainavu arhitektūras profesionālajā
darbībā. Ziemas periodā rīkojam kursus un seminārus par svarīgiem un mūsu biedrus interesējošiem jautājumiem, lai uzzinātu, kādas ir jaunākie procesi, tehnoloģijas, materiāli. Notiek
pasākumi, kur uzstājas mūsu biedri, kas kaut kur ir bijuši un
redzējuši. Viņi dalās pieredzē un demonstrē fotogrāfijas. Tā mēs
uzzinām, kas notiek pasaulē. Ainavu arhitektūras biedrības cilvēki ir lieli ceļotāji. Organizējam tematiskas ekskursijas ar izglītojošu funkciju.
Par svarīgu savas darbības uzdevumu uzskatām Latvijā strādājošo ainavu arhitektūras jomas studentu un saistīto nozaru
speciālistu rosināšanu un iedvesmošanu uzturēt un tālāk izkopt
Latvijas ainavu arhitektūras tradīcijas.
Sadarbojamies ar citām biedrībām, piemēram, Dendrologu
biedrību, Arhitektu savienību, Dārzu biedrību, arboristu biedrību. Rīkojam kopīgus pasākumus un palīdzam viens otram
risināt problēmas..
Vai uzņēmēji var lūgt jūsu organizācijas palīdzību, ja vēlas labiekārtot uzņēmuma apkārtni?
Pareizāk būtu sameklēt uzņēmumu, kas ar to nodarbojas. Bet
mēs kā biedrība nereklamējam atsevišķus uzņēmumus un necenšamies rekomendēt kādu konkrētu. Mums ir biedrības mājas
lapā publicēts biedru saraksts, kur ir arī norādīti kontakti, tiem
biedriem, kas ir gatavi uzklausīt u atbildēt.
Biedrība palīdz strīdus gadījumos, ja ir radušās domstarpības
par projekta vai apstādījumu ierīkošanas kvalitāti. Šādos gadījumos biedrība norīko ekspertu komisiju, kas palīdz atrisināt
konfliktu. Tas ir maksas pakalpojums. Eksperti izskata konkrēto
gadījumu un sagatavo slēdzienu. Piemēram, pirms kāda laika
Latgalē bija izdoti noteikumi, ka, veicot apbūvi, ir jāsaņem ainavu arhitekta slēdziens.
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Harmonija – algoritms,
pēc kura dzīvot
Ar ārstu Oļģertu Krastiņu sarunājās Elga Zēģele

Sertificēts privātārsts Oļģerts Krastiņš savus
pacientus ārstē ar netradicionālām medicīnas
metodēm, neizmantojot medikamentus. Viņš
uzskata, ka cilvēkiem ir pienācis laiks saprast, ka
ķīmisko vielu klātbūtne organismā ir sasniegusi
bīstamu robežu un, lai sasniegtu vēlamu ārstniecisku
efektu, būtu maksimāli jāievieš neķīmiskas
ārstēšanas metodes, protams, tās pielietojot
savlaicīgi un balstoties uz pareizu pacientu atlasi.
Savā darbā viņš pielieto elektropunktūru, lāzerterapijas metodes, nepieciešamības gadījumā reizēm tiek izmantotas tradicionālās Ķīnas diagnostikas un terapijas metodes, magnetoterapija
un ausu sveces.
Lūdzu, pastāstiet par sevi!
Esmu no to mediķu saimes, kuri savā darbā ar pacientiem cenšas izmantot retāk pielietotas ārstēšanas metodes, tā izrādot savu
iniciatīvu un jaunrades spējas, ar kurām veiksmīgi tiek papildinātas standarta medicīnas tehnoloģijas.
Man ir augstākā medicīniskā izglītība, esmu beidzis Rīgas Medicīnas institūta vispārējās ārstniecības fakultāti un pēc tam esmu
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strādājis par iecirkņa terapeitu, un dežūrējis arī stacionārā. Savā
laikā esmu strādājis arī Iekšlietu ministrijas sastāvā kā samērā
augsta ranga ierēdnis medicīnas jautājumos. Esmu bijis dažādu
ar medicīnas darbību saistītu sabiedrisko organizāciju biedrs un
dažās no tām ieņēmis arī vadošus amatus. Šobrīd šādās aktivitātēs vairs nepiedalos.1989. gadā uzsāku savu privāto darbību un
pateicu sveiki dažādiem valsts dienestiem. Uzskatu, ka privāta
darbība man ir bijusi pietiekami ilgi, lai varētu labi izprast tās
psiholoģiskās grūtības, ar kurām sastopas savā biznesā uzņēmēji
un citas atkīvi darbojošās personas. Savu uzņēmumu reģistrēju
1993.gadā, un tas vēl arvien ir saglabājis individuālā uzņēmuma
statusu. Šis ir ģimenes uzņēmums. Strādājam pēc saviem ieska-
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tiem, un man patīk šī individuālā uzņēmuma darbības specifika. Iespējams ātri reaģēt uz notiekošo un galvenais - iespējams
optimizēt izdevumus uzņēmuma darbības nodrošināšanai.
Mana specializācija ir retāk pielietojamās profesionālās medicīnas metodes un konkrēti, elektropunktūra pēc profesora F.Portnova metodes, bet tehnoloģija, pēc kuras strādāju, ir
manis personīgi izveidotā. Kā paralēlu iedarbības metodi savā
praksē izmantoju infrasarkano lāzeru, kuru pielietoju,
balstoties uz rietumu modernās medicīnas rekomendāciju
bāzes, kaut arī pamatapmācības kursu beidzu, apmeklējot
Maskavas speciālistu organizēto semināru Rīgā. Savulaik
esmu ieguvis arī ģimenes ārsta
sertifikātu un darbojies ģimenes ārstu asociācijas prezidijā
un valdē.
Vai veids, kā Jūs ārstējat,
ir akupunktūra?
Par akupunktūru to nosaukt
nevarētu. Akupunktūra ir
adatu izmantošana, ar kuru
palīdzību tiek veiktas manupilācijas, iedurot tās cilvēka
ķermenī. Tomēr tās ir akupunktūras vai tradicionālās
Ķīnas terapijas zināšanas, kas
dod tiesības strādāt subspecialitātes (elektropunktūra ir
subspecialitāte) līmenī. Savukārt austrumu medicīna - tā
nav tikai adatas. Austrumu
medicīnas saturu veido dažādas darbības – diēta, fizkultūra, sildīšanas procedūras, speciālu
adatu āmuriņu izmantošana, akupresūra, dažādu akupunktūras
adatu izmatošana, mikro asins nolaišana u.c. Mums liekas, ka
tās ir diezgan trakas lietas, bet tāda ir šī tradicionālā Austrumu medicīna. Protams, ir atšķirības dažādos tās reģionos, jo
vjetnamieši izmanto vienas metodes, ķīnieši citas, korejieši un
japāņi vēl citas. Uz konkrētiem punktiem cilvēka ķermenī var
iedarboties dažādos veidos – ar adatām, lāzeru, skaņām, gaismu,
elektrību vai magnētisko lauku. Tie ir dažādu viļņu garumu un
frekvenču starojumi vai elektrības impulsi. Elektrība, manuprāt,
ir viens no interesantākajiem organisma stimulēšanas veidiem.
Kā viena no perspektīvām metodēm ir elektroakupunktūra, kad
tiek iedurta adata un tai pieslēgts elektrisku impulsu ģenerators.
Variantu ir daudz, bet es izmantoju tehnoloģiju, kas netraumē
ādu, neradot iespēju inficēties ar tādām bīstamām infekcijām kā
C vai B hepatīts, HIV u.c.(tas nenozīmē, ka akupunktūra ir ceļš
uz HIV – lietojot vienreizējus instrumentus, šāda inficēšanās ie-

spēja nepastāv). Tomēr mana personīgā pieredze liek domāt, ka
elektropunktūras bioloģiskā aktivitāte ir līdzvērtīga vai reizēm
pat augstāka par klasisko akupunktūru un citām fizioterapijas metodēm, jo, izmantojot specifisku stimulācijas veidu, var
sasniegt rezultātus ar dažām procedūrām. Mūsu tradicionālajā
medicīnā ar dažām procedūrām rezultātu grūti sasniegt, parasti
ir nepieciešamas vismaz 10 vai pat vairāk.
Vai zināšanas, kuras izmantojat praksē, ieguvāt, mācoties
austrumu zemēs?
Pamatā visas zināšanas iegūtas pie
speciālistiem Latvijā, bet ir bijusi
iespēja tās papildināt arī dažās
eksotiskākās zemēs.
Tā ir Singapūra, kurā guvu ieskatu halogrāfiskās bioloģijas jomā
(biju Latvijas mediķu delegācijas
vadītājs 1. vispasaules ECIWO
kongresā) un Austrālija, kurā apmeklēju privātas “JP“ jeb ģimenes ārstu prakses vietas. Tradicionālā veidā Austrumu medicīnas
paņēmienus savā praksē es šobrīd
neizmantoju. Tā vairāk ir teorijas
pielietošana. Latvijā Austrumu
medicīnu kādreiz institūtā fakultatīvi pasniedza profesors N. Nikolajevs, un arī man bija izdevība
pie viņa specializēties, lai gan
institūtu biju beidzis krietni agrāk.. Viņš ir izcils pasaules līmeņa
speciālists šajā jomā. Ja es tomēr
vēlētos iegūt klasiskas austrumu
Oļģerts Krastiņš
medicīnas zināšanas, piemēram,
Ķīnā, tad man tur vajadzētu ilgstoši dzīvot, kā arī apgūt ķīniešu valodu. Austrumos zināšanu
nodošanas princips ir savādāks nekā pie mums, tur tās bieži
skolotājs nodod skolniekam individuāli. Un ne jau katram skolniekam. Vēlams, lai viņi būtu vismaz labi draugi. Tā tas ir visās
jomās, jo skolās bieži māca vidējo teorētisko, bet tas reizēm
nesakrīt ar ikdienišķi praktisko. Pēc studijām katrs lauž sev ceļu
praktiskajā darbā un cik lielā mērā izmantot teoriju, tā ir katra
paša izpratne.
Kādas slimības šādā veidā tiek ārstētas?
Dažādas, bet runājot par biznesa cilvēkiem, viena no galvenajām
problēmām ir tā, ka Latvijas standarta biznesmenis aizmirst, ka
galvenais ierocis viņa biznesā ir viņš pats. Bez cilvēka klātbūtnes
ekonomika neeksistē, tātad ir vajadzīgs cilvēks. Vadības kvalitāte nosaka visa biznesa kvalitāti. Tādēļ svarīgi ir pietiekoši daudz
uzmanības veltīt sev un savai komandai, lai sevi uzturētu darba
spējīgā līmenī. Vairāk ir jādomā par to, kā strādā smadzenes, jo
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tas ir mūsu galvenais datu apstrādes mehānisms. Svarīgi ir arī
tas, kā strādā satelītu dienesti – ķermeņa orgānu sistēmas, kas
nodrošina smadzenes ar nepieciešamajiem substrātiem un enerģiju, kas, savukārt, uzlabo smadzeņu darbības kvalitāti. Tādēļ
cienījamiem biznesa pārstāvjiem svarīgas ir visa veida pārguruma korekcijas, tas nozīmē, mazināt garīgas pārslodzes, neirozes,
diskomfortu, kā arī stabilizēt organisma funkcionālo stāvokli pēc
dažādām saslimšanām, piemēram, vīrusu infekcijām, tai skaitā
no gripas. Slimošana paņem daudz spēka, un ir grūti pietiekami
ātri atjaunot darba spējas. Vēl jāmin dažādas gremošanas trakta
un vielu maiņas problēmas - nav laika, nav kur un reizēm nav
ko paēst. Kur nu vēl plaši izplatītās problēmas ķermeņa balsta
sistēmā. Mugurkaulu arī iespējams deformēt, tikai sēžot krēslā
pie datora. Strādāju ar problēmām, kad organismā kāda no orgānu sistēmām darbojas ar funkcionāliem traucējumiem vai arī
veicu procedūras profilaktiskā režīmā. Šādā veidā nav iespējams
ātri un vienkārši labot organiskus bojājumus, piemēram, cilvēkam nav puse no plaušas ( tā ir izoperēta), vai nav nieres, vai arī
ir jau audzēja metastāzes. Audzēju gadījumos šādas tehnoloģijas
ārstēšanā nevar pielietot vispār. Smagos veselības traucējumu
gadījumos elektropunktūru var pielietot tikai kā palīgmetodi.
Pozitīvi ir tas, ka es varu sasniegt rezultātu, nepielietojot ķīmiju,
kaut arī šobrīd pasaule ir pārņemta ar to. Ķīmija ir visur - gan
sadzīvē, gan pārtikas produktos. Tādēļ svarīgi ir atrast veidu,
kā sevi dziedināt, neizmantojot ķīmiskos komponentus. Medikamenti parasti ir specifiski ķīmiski savienojumi, un bez tiem
varētu iztikt, ja tos lietot nepiespiež objektīvi apstākļi. Reizēm
man iešaujas prātā doma – kas notiktu, ja pasaulē pēkšņi apstātos medikamentu ražošana. Pirms 100 gadiem šādas ražošanas
nebija. Vai šis medikamentu izgatavošanas process turpināsies
mūžīgi? Maz ticams. Un ko tad?
Ar elektropunktūras metodi varu ietekmēt arī dažāda veida atkarības vai tieksmes, ko vēl nenosaucam par atkarībām. Tās ir
tieksme uz alkoholu, uz smēķēšanu vai kā to sauc modernāknikotīnismu, kaut arī ar nikotīnu tur ir relatīvi maz sakara. Tā
ir tieksme spēlēt azartspēles, un tā piemīt arī biznesa cilvēkiem.
Viņi to uzskata par relaksējošu pasākumu. Ja cilvēks ir atnācis
pie manis, tad mēs mēģinām kompensēt šādu nepārvaramu vajadzību tādā veidā atpūsties, atpūsties, protams, pēdiņās. Tas,
ko es daru, ir saistīts ar iedarbību, kas koriģē smadzeņu darbības
funkcijas. Līdz ar to cilvēks ir spējīgāks precīzāk interpretēt datus, ko iegūst, pateicoties saviem sensoriem - dzirdei, redzei un
pārējiem. Ja labi veicas, tad iespējams veidot arī jaunu viedokli
par šo postošo nodarbi, un tas tad ir panākumu galvenais nosacījums.
Kurā brīdī jāsāk domāt, ka šie netikumi ir kļuvuši par atkarību un cilvēkam jāatzīstas sev, ka ar viņu kaut kas nav
kārtībā?
Tas ir jautājums par to, cik adekvāta ir mūsu spēja interpretēt
datus. Ļoti bieži paši mēs kaut ko vērtēt sākam tikai krīzes situācijā. Tikai tad mums atveras acis, bet sākumu parasti redz
cilvēki, kas ir kopā ar mums. Ja tuvinieki sāk aizrādīt, ka kaut
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kas tiek darīts par daudz, piemēram, vakaros regulāri tiek lietots
alkohols lielos apjomos vai pārāk bieži tiek apmeklētas azartspēļu zāles, vai smēķēšana sāk traucēt apkārtējos. Tie ir pirmie
signāli, kad jāsāk uzmanīties. Nedrīkst to novērtēt kā mazsvarīgu ziņu, jo tā ir papildus informācija un to vajadzētu pareizi
saprast. Jautājums ir par to, cik augstā intelektuālā pakāpē ir
cilvēks un kādas ir viņa zināšanas par fizioloģiju un ķermeņa
funkcijām. Ir labi, ja tiek lūgts speciālistu viedoklis, bet mēs
katrs arī varam attīstīt savu izpratni par savu ķermeņa normu,
kas ir mana konkrētā fizioloģiskā norma un kad novirzes no
tās ir brīdinājuma signāls. Ja runājam par smēķēšanu, tad kas,
saistībā ar šo netikumu ir norma? Smēķēšana - tas vispār nav
normāli. Ja jautā, kurā brīdī es smēķēju par daudz? Tad jāatbild,
ka šis ir bezjēdzīgs jautājums, jo arī viena cigarete ir pilnīgs idiotisms un nevēlama nodarbošanās. Protams, kā rīkoties ar savu
veselību, katrs lai izlemj pats. Varētu teikt tā – ja es bez kāda
netikuma izdarīšanas esmu diskomfortā, tad jāsāk domāt par
atkarības iespējamību.
Daudziem vadošiem darbiniekiem piemīt kāds netikums,
bet viņi tomēr par sevi rūpējas un apmeklē sporta zāles?
Mēģināsim nedaudz pafilozofēt par jautājumu, kas ir sporta
zāle? Tā ir industriāla vide, mākslīgi radīta telpa. Tur mēs veicam
fizisku darbu, diezgan bieži elpojot nepietiekami kvalitatīvu gaisu. Zināmā mērā šādas nodarbības ir pat kaitīgas. Fiziskas aktivitātes būtu jāveic ārā- mežā, pie jūras, pie tekošiem ūdeņiem,
kur ir svaigs gaiss un daudz aero jonu. Tāpat tas būtu jādara
pareizajā laika brīdī, kad ķermenis ir visgatavākais šo aktivitāti
izmantot arī fizioloģijas mehānismu nostiprināšanai, nevis tikai
muskulatūras attīstīšanai. Un atkal jāuzdod jautājums - kāpēc
tas tiek darīts? Kāpēc tiek pumpēti muskuļi? Vai mērķis ir tikai to lielums? Zilonim vienmēr muskulis būs lielāks, mēs viņu
nepārtrumposim. Sportistam, kas cilā svarus, tas ir nozīmīgi,
jo viņš ar to pelna naudu un slavu, kaut arī bieži ļoti daudz
ko zaudē no savas veselības. Fiziskās aktivitātes un sporta zāles
apmeklējumi būtu jāsabalansē un jāsaprot, kādi ir ilgtermiņa
mērķi konkrētajai personai. Protams, ķermeņa vizuālajam estētiskumam arī ir liela nozīme. Ja veicam fizkultūras vingrinājumus, tad, protams, tie nesavienojas ar alkoholu un narkotikām.
Es kā mediķis varu secināt, ka cilvēki bieži zaudējuši izpratni
par to, kādas ir iespējas savas darbaspējas uzturēt dabiskā veidā,
tādēļ viņi reizēm ķeras pie sintētiska mānekļa un rezultātā- pilnīgs sabrukums.
Nebūtu slikti tādas neķīmiskas tehnoloģijas, kuras aktivizē cilvēka fizioloģiju, kombinēt ar normālu fizisku aktivitāti. Diemžēl parasti tā nenotiek. Ir diezgan vienkārši kādu brīdi aiziet
uz stundu papeldēt vai pacilāt svarus, bet ir ļoti sarežģīti katru
dienu daudzu gadu garumā adekvāti sekot līdzi sava organisma
funkcijām un to uzlabošanai veltīt kaut vai pārdesmit minūtes
kompleksā veidā.
Tas prasa laiku un zināšanas. Sporta zālē ir treneris, kas
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pasaka, kas, kā un cik daudz jādara, lai sasniegtu vēlamo
rezultātu.
Protams, ja tu gribi kaut ko darīt jūras malā, tad pašam ir jāzina, ko tu darīsi. Bet, vai biznesā kāds pasaka kaut ko priekšā?
Ja kāds uzņēmējs visu laiku paklausa kāda cita padomiem un
viņam nav sava personīga viedokļa, tad viņš nav biznesmenis
vārda pilnā nozīmē. Jāatceras, ka padomus mums dod ar kaut
kādu mērķi un nereti tie darbojas padomdevēja interesēs. Jautājums ir par to - vai man patīk izpildīt tikai komandas un vai
man galvenokārt vajag attīstīt tikai muskuļus, vai varbūt man
papildus derētu arī kāds mazumiņš mērķtiecīgi veiktas darbības
arī citu fizioloģisko sistēmu treniņam? Protams, ja es pilnībā
uzticos padomdevējam, tad nav nekādu problēmu. Rīkojos, kā
viņš liek, un viss ir kārtībā. Bet reizēm trenerim ir grūti pilnībā zināt savu klientu specifiskās veselības problēmas, vai tā
fizioloģisko situāciju konkrētajā treniņa laikā. Jājūt pašam, kad
pārtraukt slodzi, ja tas nepieciešams.
Cilvēkiem, kuri ir aktīvi savā darba dzīvē, trūkst laika, lai
paši plānotu savas fiziskās aktivitātes.
Iedomāsimies, ka mēs katru dienu sev veltītu kādus piecus procentus no 24 stundām. Vai tas būtu daudz? Manuprāt, tas būtu
ļoti maz, bet tomēr tajā laikā cilvēks, pats izprazdams sava organisma individuālās īpatnības, varētu sevi uzturēt samērā labā
formā. Katram vajadzētu sastādīt sev algoritmu, pēc kura dzīvot. Un darīt to ne tikai kampaņveidīgi, bet ilgtermiņā.
Tas nav viegls uzdevums.
Jā, es nerunāju par viegliem uzdevumiem. Par tādiem runā pirmajā klasītē, kur viens plus viens ir divi. Kaut arī tas sākumā ir
pietiekami sarežģīti.
Lai cilvēks sevi iepazītu un izprastu savu organismu,
daudz ir jādomā, jāizlasa, jāuzzina, bet, lai rūpētos par
sevi, jāsastāda īpašas programmas. Tas tomēr ir sarežģīti.
Te mēs nonākam pie nākamā jautājuma par prioritātēm. Ja
prioritāte esmu es pats, tad man atradīsies gan laiks, gan interese un veidosies atbilstoši apkalpojoši dienesti, kas palīdzēs man
šo uzdevumu veikt.
Šobrīd cilvēka veselība un dzīvība Latvijā nav prioritāte, un cilvēks ir tikai piedeva kaut kam. Viņš reizēm ir piedeva kādam
citam ļoti “lielam” cilvēkam vai sistēmai. Piedeva, tā interešu
izpildītājs un nodrošinātājs. Viņš ir ļoti viegli transformējama
piedeva - šodien viens, rītdien cits. Atkritumu savākšanai Latvijā ir lielāka nozīme nekā cilvēka veselības un dzīves kvalitātes
nodrošināšanai. Ļoti ceru, ka es maldos šajā jautājumā, un drīzumā viss mainīsies uz labo pusi.
Uzņēmēji domā, kā saglabāt un attīstīt savu biznesu, kā
nokārtot kredītu saistības, un diena no dienas paiet kā
vāveres ritenī.
Tas nozīmē, ka viņiem ir bijušas problēmas sava biznesa proce-

sa vērtējumam ilgtermiņā. Varētu gadīties arī situācija, kad nav
bijusi pieejama adekvāta informācija savas darbības plānošanai.
Tā mēs bieži esam spiesti tērēt papildus laiku un nervus ikdienas
problēmu risināšanai. Tomēr cilvēka mūžs nemaz nav tik garš,
lai mēs mētātos ar laiku. Visas galvenās vērtības, kas pastāv šajā
pasaulē, tomēr nav par naudu nopērkamas! Nauda pati par sevi
ir diezgan liela mirāža, kuras dēļ cilvēki ir zaudējuši ne tikai
veselību, bet arī dzīvību. Bez naudas, protams, nevar iztikt, bet
lielas naudas pelnīšana parasti prasa arī lielu laika patēriņu. Vai
nevajadzētu tomēr padomāt – kas būs manas dzīves galā? Vai tik
daudz man ir vajadzīgs? Tā ir prioritāšu izvērtēšana. Jā, šobrīd
mēs Latvijā strādājam bez pauzēm. Ar to skriešanu esam ieskrējuši tādā strupceļā, ka nespējam no tā tikt ārā. Ja varam ieplānot
pauzi, tad varam atrast laiku padomāt. Bet vai mana galva vispār
vēl strādā? Ja liekas, ka strādā ar grūtībām, tad varētu izmanto
tehnoloģijas, kuras spēj smadzeņu darbību optimizēt. Tad mans
ķermeņa galvenais dators – smadzenes no saņemtajiem datiem
spēs izveidot adekvātāku interpretāciju un tā es varbūt labāk
sapratīšu, kas ir man derīgs, bet kas nederīgs. Secinājumi rodas
pārdomu rezultātā. Ne velti agrāk cilvēki nestrādāja sestdienās
vai svētdienās, jo darbs šajās dienās noveda pie bada, nabadzības
un iznīcības. Dzīves patiesības būtu jāsaprot, lasot vai nelasot
Bībeli, jo ir situācijas, kas ir nenovēršamas. Vislielākā kļūda,
manuprāt., kādu šodien cilvēki pieļauj, ir vēlme attīstīt tikai
vienu savas personības sektoru, zaudējot līdzsvaru savā personā kopumā. Jebkuras sistēmas ilgtermiņa eksistences pamatā ir
harmonija, ar vienmērīgu ciklisku attīstību visās tās sastāvdaļās,
nevis hiperaktīva viena sektora darbības uzturēšanu. Nav jēgas,
piemēram, ķermeņa balsta sistēmai, ja mums ir attīstīta tikai
viena muskuļu grupa.
Kas jāsaprot ar jēdzienu “sektors”?
Visur dabā un civilizācijā ir vērojama kaut kādas sistēmas klātbūtne. Bet tā nav monolīta. Cilvēku veidotajā pasaules administratīvajā sistēmā pamatsastāvdaļas ir valstis. Savukārt izolētas valsts iekšējās sistēmas ietvaros, piemēram, ģimene arī ir
kā maza šīs valsts sistēmas sastāvdaļa, bet savukārt pati ģimene
atkal sastāv no savām sastāvdaļām – ģimenes locekļiem. Valstī
nevar attīstīt vienu reģionu – sektoru, bet citus atstāt novārtā,
jo tas novedīs pie disharmonijas un valsts iekārtas sabrukšanas.
To rāda ekonomisko un politisko sistēmu vēsture. Ja labi pavērojam – dabā pastāv modelis, pēc kura ekoloģiskās sistēmas darbojas ilgstoši un harmoniski. Dabā viss ir savstarpēji saistīts, un
tās sastāvdaļas viena otru ietekmē, adekvāti reaģējot un līdzsvarojot sektoru funkcijas Tā tiek uzturētas stabilas funkcijas visā
makrosistēmā maksimāli ilgā laika periodā. Dabā nekad nekas
neiztērējas līdz galam, nepapildinoties recikla veidā. Vienmēr ir
divu veidu darbība – iedarbība un pretdarbība. Sistēmas līdzsvaru veido, piemēram, karstums un aukstums, diena un nakts,
vīrietis un sieviete utt. Ja uz Zemeslodes ir vīrieši un sievietes,
tad uz šīs planētas ilgtermiņā būs cilvēki. Tātad – kas notiktu,
ja attīstītu tikai vienu sektoru – vīrieti? Sekas katrs var izdomāt
pats. Cilvēka dzīvi nevar aizpildīt tikai darbs, jo tas ir tikai viens
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sektors un, ja nav pretējās darbības, tad tas agri vai vēlu beigsies
ar kaut kādu disfunkciju ķermenī un ilgstošām veselības problēmām. Aplami ir cerēt, ka nākamā paaudze uzturēs un turpinās
manu iesākto darbu tādā pašā veidā. Ir daudz piemēru, kad bizness beidzas ar konkrētā cilvēka nāvi vai darba spēju zudumu.
Vajadzētu domāt globālāk. Šobrīd izskatās, ka mūsu biznesa
pārstāvji, kas pārāk neilgu laiku ir atradušies brīvajā ekonomiskajā zonā, neizprot dabas noteiktos sistēmu eksistences likumus.
Jautājumi, kas vecajā Eiropā ir aprobēti daudzu simtu gadu garumā un balstīti paaudžu pieredzē, mums nav izprotami. Šobrīd
mūsu uztvere ir stipri aprobežota šādu jautājumu risināšanā kā
pilnvērtīgas kapitālisma sistēmas ieviešana Latvijā, sabalansējot
kapitāla uzkrāšanas periodu ar sociālo garantiju un cilvēka cieņas saglabāšanas pasākumiem. Protams, cilvēkiem ir teorētiskas
zināšanas, bet, liekas, mums nav klasiska biznesa organizēšanas
tradīciju. Dažiem uzņēmējiem nav arī atbilstošas izglītības. Ir
bijusi veiksme vai citi faktori, kuri ir nodrošinājuši konkrētā
bagātnieka materiālo stāvokli. Praktiskā pieredze kapitālisma
veidošanā mums ir pārāk īsa un mūsu valsts bagātie cilvēki nevar līdzināties ģimenēm, kuras ir miljonāri 200 un vairāk gadu
garumā. Tas ir kuriozi, ja gada laikā miljonāru skaits Latvijā palielinās par simtu. Kā tas ir iespējams tādā izputējušā valstiņā kā
Latvija? Jautājums – kas ir šie miljonāri? Kā viņi veidojas? Kas
viņus veido un ar kādu mērķi? Kāda ir viņu pieredze un izpratne par biznesa plānošanu un faktoriem, kuri šo biznesu ietekmēs. Liekas, ka tas nav bizness, tas nav darba rezultāts. Tā nav
ekonomisko likumu izpausmes forma. Un to varētu pateikt arī
jebkurš ekonomikas zinātņu speciālists. Beigu beigās šī disharmonija – daži simti miljonāru, daži miljoni nabagu un gandrīz
neviena vidusslāņa pārstāvja – veidos to, ko mēs varam itin labi
paredzēt – diezgan nestabilu valsti ar iespējamām lielām dažāda rakstura krīzēm tās eksistencē tuvākajā laikā. Par ilgtermiņa
procesiem es negribētu pat aizdomāties. Sektori valsts sastāvdaļā
manā izpratnē ir arī šie miljonāri, nabagi un vidusslāņa iedzīvotāji. Arī šeit būtu vēlams adekvāts līdzsavars un savstarpēja
mijiedarbības iespēja.
Dzeltenā prese kultivē sabiedrībā ideju, ka cilvēka vērtību nosaka viņam piederošie īpašumi.
Galvenā problēma ir tā, ka liela daļa mūsu sabiedrības cilvēku
jūtas mazvērtīgi (varbūt tas ir saistīts ar visiem mums zināmiem
vēstures faktiem), līdz ar to viņu izpratnē vienīgās vērtības etalons ir nullītes aiz vieninieka bankas rēķinā. Bet, nullītes vienmēr būs tikai nullītes un vieninieks vienmēr būs tikai vieninieks.
Manuprāt, lielākā pašizpausme ir tas, ko mēs radām. Kaut vai
uzrakstīts dzejolis vai sacerēta mūzika. Nožēlojami, ja vērtība
ir tas, ko spējam nopirkt. Pievērst sev uzmanību ar dārgām
mašīnām un citām lietām varētu būt tas pats, kā pīrsings degunā. Bieži tā sev uzmanību pievērš mācīties nespējīgs skolēns.
Protams, izdaiļot seju vai kādas citas ķermeņa daļas ar metāla
gredzeniem vai pērlītēm var arī izcili skolnieki, bet tad tas nav
viņu vienīgais izpausmes veids un tas netraucē. Šajā gadījumā ir
veidojies kaut kāds līdzsvars. Nav tikai pīrsings. Ir arī zināšanas.
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Uzmanība un cieņa pamatā būtu jāpiesaista cilvēka intelekta un
personīgo īpašību komplektam kombinācijā ar adekvātu materiālo nodrošinājumu, nevis tikai ar kabatas vai maka biezumam. Ja kādam pašapliecināšanās ir tikai viņam piederošais
naudas daudzums vai īpašumi, tad der atcerēties, ka šajā pasaulē
vienmēr būs par mums bagātāki cilvēki un viņu bagātība, iespējams, būs ekonomiski pamatotāka un stabilāka par mūsējo.
Diezin vai mēs viņus varam panākt, jo Latvijas ekonomika nevar izkonkurēt vecās pasaules valstu ekonomikas panākumus.
Viņi pārāk tālu ir aizgājuši mums priekšā un tur ir cita kapitāla
aprites situācija. Nevar noķer to, kas ir aizskrējis 100 km uz
priekšu - mūžs ir par īsu un tu neesi tik izcils skrējējs. Iespējams, ka tā ir daļa no mūsu vispārējās degradācijas izpausmes,
ka plātāmies ar hameriem un poršiem, nevis ar pasaules līmeņa
jaunradi. Ir ieslēdzies citu prioritāšu režīms, un tas var novest
pie līdzsvara zuduma valstī un var veidoties dažādas problēmas
ar neparedzamām sekām. Austrumu teorijas, kas man ir tuvas,
vērš uzmanību uz to, ka jābūt līdzsvaram starp materiālo un garīgo pasauli. Mēs nedrīkstam zaudēt garīgumu, kas kritiski zūd
šajos naudas uzkrāšanas apstākļos. Zaudējot līdzsvaru starp
materiālo un garīgumu, mēs zaudējam savu kvalitāti kopumā.
Neraugoties uz lielo miljonāru skaitu, dažādu pētījumu tabulās
mēs esam pēdējās vietās, ja tiek analizētas pozitīvas lietas, bet, ja
negatīvas, tad mēs esam pirmajās vietās. Vai tas neko nenozīmē?
Ja mēs nemainīsim šīs attiecības, tad nekas labs nākotnē nav
sagaidāms.
Vai daudz biznesa cilvēku nāk uz konsultācijām?
Jā, nāk! Savukārt daudz vai maz- to grūti novērtēt. Arī viens
savlaicīgi ieradies biznesmenis ir daudz, ja es varu viņam sniegt
šo palīdzību, un tā dod vēlamo rezultātu. Domāju, ka apmeklējumu skaits ir atkarīgs arī no situācijas valstī, kad stabilāka
situācija, tad lielāku uzmanību cilvēki pievērš sev, un parādās
interese par veselības jautājumiem, nesagaidot krīzes stāvokli..
Vēlētos pievērst uzmanību faktam, ka elektropunktūras iedarbība uz organismu ir iespējama un pat vēlama profilaktiskā veidā - pirms smagu un ilgstošu sūdzību parādīšanās. Šāda veida
iedarbība dod vēlamu rezultātu pat tad, ja to veic tikai pāris
reizes gadā un starp maniem klientiem ir arī tādi biznesa struktūru pārstāvji, kuri šo iespēju izmanto. Samērā labu rezultātu
varam iegūt, izdarot profilaktisku procedūru katrā gadalaikā –
pavasarī, vasarā, rudenī un ziemā, ņemot vērā šajā laika periodā
notikušās nelielās izmaiņas klienta organismā.
Neaizmirsīsim, ka dzīvotspējīgs uzņēmums un dzīvotspējīgs
biznesmenis pēc būtības ir viens un tas pats. Viens bez otra nevar pastāvēt.
Žēl, ka daži uzņēmēji tā vietā, lai atpūstos un nostiprinātu savu
veselību, dodas uz spēļu zālēm.
Zinu, ka liela daļa no viņiem spēļu zāles neapmeklē, lai
gūtu vinnestus, bet viņi to uzskata par labu izklaidi.
Jā, bet kas viņš ir par biznesmeni, ja tā rīkojas ar savu naudu.
Viņš taču strādā, lai pavairotu savu kapitālu. Un vēl, viena lieta

Veselība

ir pazaudēt naudu, bet otra - pazaudēt galveno bagātību - dzīvību. Man zināmi cilvēki, kas nu jau atrodas viņā saulē, jo nospēlēt azartspēlēs visu ir ļoti viegli. Un tad nekas cits neatliek,
kā pārtraukt savu eksistenci. Skumīgi, ka tas reizēm notiek arī
ar uzņēmējiem, jo viņi ir mūsu sabiedrības aktīvākā daļa. Tas
pats notiek, lietojot neadekvātā daudzumā alkoholu, par narkotikām nemaz nerunājot. Dzīvot vai nedzīvot, tas ir katra paša
lēmums. Jāņem vērā, ka atkarība - tas ir ceļš uz iznīcību. Nereti, kad smadzeņu darbība ir traucēta un cilvēka spriestspējas
ir ierobežotas, notiek nelabojamais – cilvēks izdara pašnāvību,
neatkarīgi no tā, cik vēl naudas ir palicis bankā. Tas ir skumīgi!
Atkārtošu vēlreiz un vēlreiz - nauda nav galvenais, galvenais ir
cilvēks! Kvalitatīvs cilvēks ar adekvātu apziņu un darbaspējām,
un pie tā es ar klientiem šeit strādāju.
Kādi ir Jūsu darba rezultāti?
Mainīt vai ietekmēt var jebko, bet jāmainās arī klienta domāšanai. Šīs nav tehnoloģijas, kur kaut ko var mainīt piespiedu kārtā. Savā laikā es strādāju sistēmā, kur ar varu mēģināja uzlabot
cilvēka dzīves kvalitāti – hroniska alkoholisma piespiedu ārstēšana. Rezultāts bija tāds - kamēr cilvēks ir kontrolējamā zonā
un par viņa eksistenci atbild un to nosaka citi, tikmēr alkohola
lietošana tiek mākslīgi bloķēta. Brīvam cilvēkam, kurš dzīvo
demokrātiskā sabiedrībā, kur nevar nevienam aizliegt rīkoties
pēc sava prāta, rezultāts ir sasniedzams tikai kopīgi sadarbojoties
ārstam ar pacientu. Ja klients, kas atnāk personīgi, vēlas mainīties, tad var tikt ar šo problēmu galā. Pielietotā tehnoloģija ļauj
pacienta fizioloģiskajai sistēmai mainīties, ieslēdzot pašregulācijas mehānismus, kuru uzdevums ir uzturēt ķermenī normālas
funkcijas. Savukārt tas atvieglina iespēju mainīties pašam, nevis
kādam kaut ko izdarīt viņa vietā. Tā ir liela atšķirība. Risinājums vienmēr ir cilvēkā pašā, un viss ir atkarīgs no viņa apziņas
pakāpes. Ilgtermiņā tomēr ir ļoti grūti konstatēt, vai rezultāts ir
labs vai slikts. Ja agrāk cilvēks ir lietojis alkoholu un tagad gadu
vai divus nelieto, tad tā informācija man, ka rezultāts ir labs pāris gadu garumā. Bet vēl pēc četriem gadiem es uzzinu, ka viņš
ir nodzēries un nav vairs starp dzīvajiem. Rezultāti ir atbilstoši
situācijai, jo katrs gadījums, katrs cilvēks ir vienā eksemplārā un
vidējos statistiskos rādītājus nevar pielietot, interpretējot šos datus. Katra cilvēka eksistence ir vienīgā īpašā. Katrs cilvēks, kas
atnāk, var cerēt uz 100% rezultātu. Šo situāciju varam attiecināt
arī uz citām atkarību formām. Bet, ja runājam par vispārējām
darbaspējām un dažādiem funkcionāliem traucējumiem, kuri
tiek risināti ar šādiem paņēmieniem, tad, pie atbilstošas situācijas, kad klients kontrolē savus kaitīgos ieradumus un ievēro
kaut nedaudz veselīga dzīvesveida nosacījumus, rezultāti ir vairāk nekā apmierinoši.
Kādi faktori nosaka to, ka, iedarbojoties uz konkrētiem
ķermeņa punktiem, organismā notiks izmaiņas?
Pamatā izmaiņu apjomu, kvalitāti un ilgtermiņu nosaka vairāki
ārējie un iekšējie faktori. Šie faktori var palīdzēt vai traucēt rezultāta veidošanai. Traucē kaitīgie ieradumi, neadekvāts darba

un atpūtas režīms, nekvalitatīvas pārtikas vai ūdens lietošana,
stress, tehniski elektromagnētiskie starojumi, kuros ilgstoši atrodas cilvēks, protams, ārējie klimatiskie apstākļi. Traucē nepareiza domāšana, defekti ģenētikā, neatgriezeniski organiski
bojājumi organismā, nepareiza elpošana u.c.. Pozitīvu iespaidu
atstāj pretējie faktori. Protams, nozīme ir arī tam, kā veic attiecīgo iedarbību uz organismu, cik savlaicīgi to dara un vai notiek
iedarbības atkārtošana.
Neaizmirsīsim organismā paslēpto pašatjaunošanās funkciju.
Tas ir ļoti liels spēks, kuru stimulējot mēs varam sasniegt fantastiskus rezultātus.
Neirožu un stresa gadījumos vai tiek doti uzdevumi, kas
jāveic pacientam mājās?
Skatoties, kāda ir stresa pakāpe. Tās ir dažādas, un to apskata
stresa attīstības teorijas. Muskuļus mēs parasti trenējam trenera
klātbūtnē. Jāsaprot, ka mēs varam trenēt arī citus sava ķermeņa
orgānus un sistēmas. Smadzenes arī ir viens no orgāniem, kuru
varam trenēt. Ir metodes, kuras iespējams pielietot, un savas
kompetences ietvaros par to es ar pacientiem runāju. Protams,
cilvēkam ir jākontrolē savas domas un runa. Prasme rīkoties ar
savu galvu arī ir prasme, un to mēs šeit mēģinām apgūt. Parasti tie ir jautājumi par to - cik ilgi var nervozēt, kā to beigt,
kas ir, piemēram, meditācija, ar kuras palīdzību cilvēki varētu
lieliski atpūtināt savu centrālo nervu sistēmu un citi jautājumi. Ar elektropunktūras metodi es cenšos ietekmēt fizioloģijas
mehānismus, kuri savukārt palīdz cilvēkam koncentrēties un
veikt šo uzdevumu. Pamatā šī iedarbība vairāk attiecas uz šūnu
fizioloģijas mehānismiem un šīs iedarbības mehānismi elektropunktūras aprobēšanas periodā tika zinātniski pamatoti, bet
sava organisma ekspluatācija ir arī domāšanas jautājums. Būtu
labi, ja klients izprastu, ka pareizi domāt arī ir jāprot. Mēs visi
labi zinām, ka domai ir liels spēks. Gribētu piekrist izcilā fiziķa
A.Einšteina vārdiem “Problēmas nav iespējams risināt tajā pašā
apziņas līmenī, kādā tās radušās” .
Jūs pieminējāt svaiga gaisa nozīmi.
Ja pēc dzīvības nodrošinājuma nozīmīguma dalām vietas, tad
trešajā vietā ir ēdiens, otrajā vietā ir ūdens, bet pirmajā vietāgaiss. Piecas minūtes bez gaisa, un mēs jau varam tikties ar Radītāju. Bez ūdens var izdzīvot kādu nedēļu, bez ēdiena varam
dzīvot pāris mēnešus. Svarīgi ir ne tikai tas, ko es elpoju, bet kā
es to daru. Tāpēc smēķēšana ir viskaitīgākā lieta, ko cilvēki dara.
Ir daudz metožu, kuras māca pareizi elpot, un tās parasti sevī ietver informāciju par elpošanas nozīmi fizioloģisko sistēmu darbībā. Nav nekāds noslēpums, ka pazemināta skābekļa apstākļos
cilvēkam iestājas miegainība. Kāpjot Himalajos bez skābekļa
balona četru kilometru augstumā, diezin vai mēs varēsiet prātā
risināt savus biznesa jautājumus. Domas neraisīsies. Vadošiem
darbiniekiem būtu jāmāk pareizi elpot. Par šo jautājumu gandrīz netiek runāts plašās aprindās. Ļoti svarīga ir skābekļa padeve centrālajai nervu sistēmai, bet, kā jau teicu iepriekš, vadoša
darbinieka galvenais darba instruments ir smadzenes.
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