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“Šis laiks mūs attālina visās jomās. Un ne tikai pircēji 
attālinās no plaukta, bet arī savstarpējās attiecībās.”

AS “LPB” VADĪBA – ELĪNA ĻAUDAMA, INTA DAGA, 
DACE LEJNIECE , GUNTIS ĒVALDS
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Henriks Danusēvičs, 
LTA prezidents 

Latvijas Tirgotāju asociācija

Latvijas Tirgotāju asociācija  – vienīgais ofi ciālais nozares pārstāvis. Dibināta 1912. gadā un tās darbība atjaunota 1994. gadā. 
Pašlaik tā pārstāv lielāko daļu organizēto un sociāli atbildīgo uzņēmēju, kuri nodarbojas ar tirdzniecību, ēdināšanu un pakalpojumu 
sniegšanu (kopumā vairāk kā 2500 objektu). Asociācijas uzdevums – sekmēt savu dalībuzņēmumu nostiprināšanos un attīstību.

Dainis Domiņš, LTA valdes 
līdzpriekšsēdētājs

Šķiet, ka šī gada svarīgākais notikums 
līdz šim ir bijis terašu atvēršana. Ēdinātāji 
šo gaidīja tik ilgi, turklāt šis lēmums no 
valdības nenāca viegli. Taču tas ir noticis un 
nenoliedzami tas ir vismaz kaut kas, lai ēdi-
nāšanas nozare varētu ievilkt elpu pēc ilgās 
būšanas dīkstāvē.

Tiesa gan, ierobežojumi ir gana strikti. 
Lai vieglāk varētu saprast, paskaidrošu, 
ka terasē, kur citus gadus mums bija 20 
galdiņi, šobrīd var atrasties tikai septiņi. 
Bet priecājamies arī par to. Jūtam, ka pēc 
mums noilgojušies ir arī klienti, kas vēlās 
paēst ārpus mājas. Ēdienu baudīt no īstiem 
traukiem. Liekās jocīgi, bet patiešām 
šīs mazās lietas šobrīd cilvēkus dara 
priecīgākus. 

Protams, mūs bažīgus dara, kas notiks 
rudenī. Domāju, ka ēdinātājiem jāturas 
kopā un mums ir jāvirza valdība uz to, ka 
ēdināšanai, sākot ar oktobri, novembri būs 

ļauts strādāt arī iekštelpās. Mēs izpildām 
visus nosacījumus, pārkāpumu nav. To 
redzu arī pēc kolēģiem, kas ir LTA biedri. 
Ik nedēļu tiek veiktas pārbaudes, taču 
lielu pārkāpumu nav. Šķiet, kādam bijis 
aizrādījums par nepareizu informatīvo 
materiālu izvietošanu. 

Tā kā ēdinātāji strādā godprātīgi. 
Vēlamies strādāt un gaidām, kad situācija 
normalizēsies. Lai gan jāteic, ka cilvēki ir 
apjautuši reālo situāciju un nereaģē vairs tik 
saasināti kā pērn pavasarī. 

Vēl viens darbs, ko turpinām virzīt 
uz priekšu, ir samazinātā PVN likme 
ēdināšanas nozarē. Lai gan tas prasa laiku, 
tomēr par šo tematu ir jārunā un jācer, ka 
vienā dienā tiksim sadzirdēti.  

Palēnām  izejam no haosa, ko radīja 
valdības sasteigti un nereti nepārdomāti 
lēmumi. Tiek atvērti veiklai un jācer, ka 
pavisam drīz darbu atsāks arī tirdzniecības 
centri. Turpināsim darbu, lai atceltu vai at-
vieglotu citus ierobežojumi vai pārmērības, 
kas šobrīd gan tirgotājiem, gan pircējiem ir 
patiešām nevajadzīgi apgrūtinošas. Priori-
tāte – samazināt platības prasības vienam 
apmeklētājam.

Šajā žurnālā var lasīt arī par depozīta 
sistēmu, kas ir atsevišķu uzņēmumu inte-
resēs izveidots formējums. Šis risinājums 
ir pieņemts pretēji valsts interesēm un nav 
iekļauts kopējā plastmasas samazināšanas 
stratēģijā, kā arī nav taisnīgs pret patērētāju 
un pārskatāms nozarei.  Turklāt DIO 

atbalsta ārvalstu depozīta automātu ražotāju 
ar sliktu reputāciju (Eiropas Komisijas so-
dīts par konkurences normu pārkāpumiem), 
nevis mūsdienīgus vietējos ražotājus. Krīzes 
pārvarēšanas un valsts parāda dubultošanās 
laikā valdība izlēmusi iepirkt par desmitiem 
miljonu eiro tehniku no Skandināvijas, ne-
vis attīstīt vietējās viedās ražotnes.

Savukārt, palēnām mainās attieksme 
pret vietējo uzņēmēju atbalstu. Beidzot 
esam izcīnījuši virzību godīgam apgrozā-
mo līdzekļu atbalstam (līdz 50 procentiem 
no salīdzināmā perioda apgrozījuma) un 
iespēju atvērt projektus nelielo uzņēmumu 
digitalizācijai.
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Pēdējie divi mēneši tirdzniecībā 
bijuši sarežģīti. Lai arī ir veikali, kas 
vēruši durvis, tomēr ir tik jocīgi iepirkties 
teltīs pie tirdzniecības centriem. Jauna 
apģērba iegādāšanās kļuvusi teju vai 
par šika lietu. Tik tiešām jocīgi! Turklāt, 
iepērkoties šādā teltī, jāizvēlas no tā, 
kas nu tur pieejams, jo skaidrs, ka visus 
veikala plauktus laukā neiznesīs.

Kas to būtu domājis, ka šādi laiki 
pienāks?! Jā, protams, sava niša ir 
interneta veikaliem, taču te arī ir stāsts 
par iegādātām precēm, kuras atnāk, bet 
dažādu iemeslu dēļ tās jāsūta atpakaļ. Jo 
neder, neatbilst fotogrāfi jai un tā tālāk. 
Draudzene, stiliste, nesen sacīja, ka viņai 
mājās ir iegādāts apģērbs par vairākiem 
simtiem, kas jāizsūta veikalam atpakaļ. 

Galvenais iemesls – izmēra 
neatbilstība. Taču tas ir lieks laika 
patēriņš, kura mums trūkst. Tās ir liekas 
problēmas. 

Jācer, ka pavisam drīz iemācīsimies 
sadzīvot ar šo laiku. Jācer, ka tas vairs 
nebūs šiks iepirkties veikalos, aiziet 
ar ģimeni uz restorānu vai iedzert 
saldējuma kokteili kādā jaukā terasē. 
Protams, epidemioloģiskie nosacījumi 
kļuvuši par ikdienu, bet cilvēki sadzīvo. 
Cilvēki pieraduši gan pie sejas maskām, 
gan paklausīgi stāv rindās uz ielas, ja 
sasniegts pieļaujamais cilvēku skaits 
veikala iekštelpās. Kopumā esam 
paklausīgi un rātni. Un galvenais 
mērķis – atgriezt atpakaļ mūsu dzīvi un 
ikdienas ieradumus. 

Žurnāla „Latvijas Tirgotājs” redaktore Liene Lote Čemme
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NOZARE

SEZONA ATKLĀTA AR 
TERASĒM

Liene Lote Čemme

Ziedošais pavasaris ir pilnā plaukumā un ēdināšanas nozares pārstāvji ir sagaidījuši atļauju sākt 

tirgošanos vasaras terasēs. Visi kā viens norāda, ka aizvadīta smaga un drūma ziema, ko izturējuši 

arī nav visi nozares pārstāvji. 

“Ja ēdināšanas nozares profesionāļi 
nestrādā jau pusgadu, cik ilgi un ko 
viņiem vairs gaidīt. Turklāt bažas rada 
vispār nākotne. Ja neesam iemācījušies 
droši dzīvot un strādāt, kas tad mūs 
visus sagaida nākotnē?

Diāna Vilcāne

Žurnāls “Latvijas Tirgotājs” 
uz sarunu aicināja ēdināšanas 
nozares uzņēmējus, lai izklausītu 

viņu pārdomas un viedokli, tuvojoties 
vasaras sezonai. 

Krodziņa “Raganas Ķēķis” vadītājs 
Ivars Grants norāda, ka uzņēmums ne-
strādā kopš pagājušā gada novembra, taču 

bilst, ka šis bija  pēdējais brīdis atsākt 
darbu āra terasēs un dārzos. 

“Valdībai šis lēmums nāca ilgi un grū-
ti, lai gan, piemēram, mūsu gadījumā ne-
bija pamatojuma neļaut strādāt. Mums ir 
plaša terase, dārzs, kurā galdus varam no-
vietot arī ar piecu metru distanci. Tā nav 
problēma, turklāt atrasties svaigā gaisā ir 
ļauts,” saka uzņēmējs, bilstot, ka ēdināša-

nas nozares pārstāvji arī ir gatavi ievērot 
visas nepieciešamās higiēnas un epide-
mioloģijas prasības. I. Grants bilst, ka 
āra terašu atvēršana bija minimālākais, kā 
valdība varēja nākt pretim uzņēmējiem. 

“Turklāt uzsveru vēlreiz, ka īpaši ār-
pus pilsētas, krodziņiem un restorāniem 
netrūkst platības, lai droši atrastos svaigā 
gaisā. Plašā teritorija ļauj klientus izsēdi-
nāt jebkādā veidā,” saka krodziņa “Raga-
nas Ķēķis” vadītājs. 

Neizpratnē ir arī krodziņa “Brālis” 
un restorāna “Lidojošā varde” vadītājs 
Dainis Domiņš, kurš bilst, ka ēdinātājiem 
ir jāļauj strādāt ne tikai šajā pavasarī, va-
sarā, bet nu jau jādomā arī par rudeni.

“Daudzi pa ziemu nevērās ciet un 
gaidīja pavasari, terašu sezonu, lai varē-
tu vismaz nedaudz atvilkt elpu vasaras 
sezonā. Ir jāsaprot, ka nozarei tiek liegts 
strādāt jau teju gadu. Uzņēmēji turas pie 
pēdējā salmiņa, lai neaizvērtu pavisam 
ciet savus uzņēmumus. Turklāt nova-
dos, mazpilsētās patiešām krodziņiem 
ir pietiekami daudz teritorijas, lai savus 
klientus izvietotu ar pietiekamu distanci,” 
saka D. Domiņš.
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JĀSĀK STRĀDĀT AR PILNU JAUDU. Par to pārliecināts krodziņa “Brālis” un restorāna “Lidojošā varde” vadītājs 
Dainis Domiņš, sakot, ka ne tikai vasara, bet jau rudens dara bažīgus ēdinātājus. 
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Kolēģiem piekrīt arī restorāna un at-
pūtas kompleksa “Klidziņa” vadītāja 
Diāna Vilcāne un norāda, ka ļoti neiz-
protama ir kopējā valsts nostāja, kas tik 
ilgi vilcinājās ar terašu atvēršanu. “Ir grūti 
spriest, kas un kā notiks tālāk. Priecāja-
mies par iespēju strādāt, bet sekojam līdzi 
arī epidemioloģiskajai situācijai. Ja tā pa-
sliktināsies, cietīs atkal nozare,” viedokli 
pauž  D. Vilcāne. 

Uzņēmēji ir arī nobažījušies par to, 
ka ziemas periodā krasi pieaudzis vien-
reizējo trauku lietošanas apjoms, kuri pēc 
tam parādās kā atkritumi tuvējā apkaimē. 
Uzņēmējs Dainis Domiņš bilst, ka klients, 
kurš savu maltīti nobauda āra terasē, no-
dara mazāku ļaunumu arī dabai. 

Tāpat uzņēmējus uztrauc tas, cik ilgi 
nozare spēs noturēt savus šefpavārus un 
pavārus, ja nozare nevarēs atsākt savu 
darbu ar pilnu jaudu. Arī D. Vilcāne 
bilst, ka ikvienas profesijas pārstāvis ir 

gatavs gaidīt konkrētu laiku un tālāk jau 
cilvēki sāks meklēt citas darba iespējas. 
Turklāt tieši laukos šis jautājums ir ļoti 
aktuāls. 

“Ja ēdināšanas nozares profesionāļi 
nestrādā jau pusgadu, cik ilgi un ko vi-
ņiem vairs gaidīt. Turklāt bažas rada vis-
pār nākotne. Ja neesam iemācījušies droši 
dzīvot un strādāt, kas tad mūs visus sagai-
da nākotnē?” retorisku jautājumu uzdod 
“Klidziņas” vadītāja. 

Uzņēmēji ir vienisprātis, ka nav nekā-
da pamata neļaut strādāt ēdinātājiem, ga-
rantējot, ka ikviens uzņēmējs nodrošinās 
visas prasītās epidemioloģiskās prasības. 
To jau pierādījuši tirgotāji un skaistum-
kopšanas speciālisti, ka spēj nodrošināt 
drošu vidi saviem klientiem. 

Interesanti, ka pirms neseno terašu 
atvēršanas, strādāt netika ļauts arī nova-
dos, kur nebija fi ksēts neviens Covid-19 
saslimšanas gadījums. 

Tā, piemēram, Alsungas novada 
domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa 
apstiprina, ka novadā ilgāku laiku nebi-
ja reģistrēts neviens Covid-19 gadījums, 
taču arī šajā situācijā ēdināšanas iestādēm 
nebija ļauts strādāt.  

“Mūsu novada uzņēmēji pavisam 
noteikti bija gatavi atsākt savu darbību. 
Tāpat absurda liekas situācija, ka četru 
hektāru pļavā šobrīd drīkst tirgoties tikai 
20 mājražotāji. Mums lauku teritorijās 
patiešām vietas pietiek. Domāju, ka daudz 
labāk būtu bijis, ja cilvēkiem nebūtu lie-
guši iepirkties veikalos, ievērojot konkrē-
tu skaitu un distanci. Tad neveidotos tagad 
tādas rindas, kā redzam medijos,” saka 
D. Kalniņa, cerot, ka valdība uzklausīs 
uzņēmējus un pratīs atrast visiem drošā-
ko un labāko risinājumu, vasaras sezonas 
turpinājumā. Arī tirdzniecības centri vēl 
gaida savu atļauju strādāt.  y
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AKTUĀLI

PAR DIGITĀLO 
PAKALPOJUMU TIESĪBU 
AKTU

Arnis Latišenko,
Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Konkurences, 
tirdzniecības un  patērētāju tiesību nodaļas vecākais referents

2020.gada 15.decembrī Eiropas 

Komisija nāca klajā ar Regulas 

priekšlikumu par digitālo pakalpojumu 

vienoto tirgu, ar ko groza Direktīvu 

2000/31/EK jeb digitālo pakalpojumu 

tiesību aktu (Digital Service Act). Šīs 

regulas mērķis ir drošas, paredzamas 

un uzticamas digitālās vides izveide. 

Priekšlikuma būtība faktiski ir tāda, ka 

dažādiem starpniecības pakalpojumu 

sniedzējiem digitālajā vidē, piemēram, 

tiešsaistes platformām, tiek noteikti 

jauni pienākumi, lai mazinātu 

nelikumīga satura izplatību internetā. 

Jāpiebilst, ka diskusija par digitālo 

pakalpojumu tiesību aktu Eiropas 

Padomes darba grupā ir sākušās tikai 

šī gada janvārī, un regulas saturs un 

teksts vēl piedzīvos izmaiņas. Taču jau 

šobrīd varam apgalvot, ka digitālo 

pakalpojumu tiesību aktam būs būtiska 

ietekme uz to, kāda būs digitālā vide 

nākotnē.
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Lai tirgotāji varētu nodarboties ar 
e-komerciju caur platformām, tiem būs 
jāiesniedz tām papildus informācija.

“Jaunā regula paredz jaunus notei-
kums, kas attieksies uz dažādiem 
interneta aspektiem, piemēram, 

satura moderāciju, meklētājsistēmām, 
politisko un komerciālo reklāmu, kā arī 
elektronisko komerciju (e-komerciju). 
Tajā ir paredzētas vispārīgas prasības, 
kas būs jāievēro visiem starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem, lai mazinātu 
personu ievietoto nelikumīgo saturu 
šajā platformās, tā arī speciālas prasības 
vairākās jomās. E-komercija ir viena no 
jomām, kurā ir noteiktas atsevišķas spe-
ciālās prasības. 

Atbilstoši regulai starpniecības pa-
kalpojumu sniedzēji ir pakalpojumu 
sniedzēji, kas nodrošina dažādu lietotāju 
sniegtās informācijas nosūtīšana sakaru 
tīklā (internetā) vai piekļuves sniegša-
na sakaru tīklam, kā arī kešatmiņas un 
mitināšanas pakalpojumu sniedzēji Re-
gula galvenokārt attiecās uz tādiem pa-
kalpojumu sniedzējiem, kas pārraida 
citu personu ievietotu saturu, jo tieši tr 
šo personu ievietotais saturs visbiežāk 
ir nelikumīgs, un nosaka pienākumus 
dažādām starpniecības pakalpojumu ka-
tegorijām. Starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji, kā paskaidrots regulā, ietver in-
terneta piekļuves nodrošinātājus, domēna 
sistēmas pakalpojumu sniedzējus, tīmekļa 
vietņu mitināšanas pakalpojumus un, kas 
e-komercijas kontekstā ir visbūtiskākais, 
tiešsaistes platformas, kas apvieno pār-
devējus un patērētājus, tostarp, lietotņu 
veikali, sadarbīgās ekonomikas platfor-
mas un sociālo plašsaziņas līdzekļu plat-
formas.

Regula defi nē nelikumīgu saturu kā 
jebkuru informāciju, kura pati par sevi 
vai attiecībā uz darbību, ieskaitot produk-
tu pārdošanu vai pakalpojumu sniegša-
nu, ir pretrunā Eiropas Savienības vai 
dalībvalstu tiesību aktiem, neatkarīgi no 
priekšmeta vai būtības. Proti, tas attiecās 
uz visām tiesību jomām un jebkuru neli-
kumīgu saturu internetā, sākot no kontra-
fakta preču piedāvāšanas un pārdošanas, 
intelektuālā īpašuma tiesību vai patērētāju 
tiesību pārkāpumiem internetā līdz naida 
runai vai bērnu pornogrāfi jai. Regula pa-
redz, ka dalībvalstu administratīvajām vai 
tiesu institūcijām būs tiesības nosūtīt citu 
ES dalībvalstu starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem rīkojumus vērsties pret neli-
kumīgo saturu. Vienlaikus jaunie notei-

kumi saglabā principu, ka starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem nav pienākuma 
meklēt pašiem nelikumīgu saturu pēc sa-
vas iniciatīvas aktīvi.

Visiem starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem, izņemot mikro vai mazajiem 
uzņēmumiem, tiks noteikts pienākums 
vismaz reizi gadā publicēt pārredzamības 
ziņojumus, kuros būs jāatskaitās par 
visa veida satura moderācijas darbībām. 
Ziņojumos būs jāiekļauj informācija par 
no dalībvalstu iestādēm saņemtajiem rī-
kojumiem, fi zisko un juridisko personu 
sniegtajiem ziņojumiem nelegālu satu-
ru starpniecības pakalpojumā, pēc pašu 
iniciatīvas veiktajām satura moderācijas 
darbībām, kā arī sūdzībām, ko iesniedz 
personas, kuru saturs tika moderēts. 

Papildus tam, tiešsaistes platformām 
pārredzamības ziņojumos būs jāatskaitās 
par strīdu alternatīvas izšķiršanas struk-
tūrām iesniegtajiem strīdiem, lietotājiem 
apturētajiem pakalpojuma sniegšanas ga-
dījumiem, un par automatizētu līdzekļu 
izmantošanu satura moderācijai.

Visiem mitināšanas pakalpojumu 
sniedzējiem, tostarp, tiešsaistes plat-
formām, būs jāievieš mehānismi, kas ļaus 
jebkurai fi ziskai vai juridiskai personai 
ziņot konkrētajam mitināšanas pakalpo-
jumu sniedzējam par nelikumīgu saturu 
tā pakalpojumā, un jāizskata katru šādu 
paziņojumu. Papildus tam, tiešsaistes 
platformām prioritārā secībā būs jāizs-
kata dalībvalstu nozīmēto “uzticamo si-
gnalizētāju” iesniegtie paziņojumi par 
nelikumīgu saturu. Gadījumos, kad mi-
tināšanas pakalpojumu sniedzējs pieņem 
lēmumu moderēt trešo personu ievietotu 
saturu, piemēram, to dzēšot, būs jāsniedz 
publisks pamatojums šādai darbībai. 

Tiešsaistes platformām, izņemot mi-
kro un mazajiem uzņēmumiem, būs jāno-
drošina iekšējā sūdzību sistēma, kas ļaus 
tiem lietotājiem, kuru ievietotais saturs ir 
ticis moderēts, piemēram, dzēsts, pamato-
joties uz citu lietotāju iesniegto informāci-
ja, ka šīs saturs ir nelikumīgs saturs, 

pārsūdzēt sava ievietotā satura dzēšanu. 
Papildus tam, jaunie noteikumi paredzēs, 
ka tiešsaistes platformu lietotājiem, kuru 
ievietotais saturs ir moderēts, būs tiesības 
vērsties pie strīdu alternatīvas izšķirša-
nas iestādes, un tiešsaistes platformām 
būs pienākums sadarboties ar strīdu al-
ternatīvas izšķiršanas iestādi. Gadījumā, 
ja strīds tiks izšķirts par labu lietotājam, 
tiešsaistes platformai būs jāatlīdzina lie-
totājam visas maksas un citus pamatotus 
izdevumus par strīdu izšķiršanu.

Regula uzliek par pienākumu tieš-
saistes platformām, kas savas platformas 
ietvaros ļauj patērētājam slēgt distances 
līgumus ar tirgotājiem, ievākt papildus 
informāciju par tirgotājiem. Attiecīgi, lai 
tirgotāji varētu nodarboties ar e-komerci-
ju caur platformām, tiem būs jāiesniedz 
tām papildus informācija, pretējā ga-
dījumā platformām būs jāliedz šiem tir-
gotājiem iespēja pārdod savas preces vai 
sniegt pakalpojumus Eiropas Savienībā.  
Šī informācija ietver gan tirgotāju vārdu 
un uzvārdu vai nosaukumu (ja juridiska 
persona), adresi, tālruņa numuru, e-pasta 
adresi, identifi kācijas dokumenta kopiju, 
norēķinu konta informāciju, informāciju 
par komercreģistru, kurā tirgotājs reģis-
trēts, un reģistrācijas numuru šajā komer-
creģistrā, kā arī pašsertifi kāciju, kas ietver 
apņemšanos piedāvāt tikai tādus produk-
tus vai pakalpojumus, kas atbilst piemēro-
jamām Savienības tiesību aktu normām. 

Tiešsaistes platformām, kas rāda re-
klāmu, būs jānodrošina, ka platformas 
lietotājiem tiks reāllaikā parādīts, ka kon-
krētā informācija ir reklāma, fi zisko vai 
juridisko personu, kuras vārdā tiek rādīta 
reklāma, un arī informāciju par parame-
triem, kādēļ konkrētā reklāma tiek rādīta 
konkrētajam lietotājam.

Visbeidzot, informējam, ka šobrīd 
Ekonomikas ministrija īsteno sabiedrisko 
apspriešanu ar nevalstisko sektoru naci-
onālās pozīcijas izstrādāšanai, un aicina 
Latvijas uzņēmējus sniegt savus priekšli-
kumus. y



8

AKTUĀLI

POLAM JAU 50

Atzīmējot Latvijā leģendārā un 
kopš bērnības mīļākā saldējuma 
„Pols” piecdesmitgadi, Latvijā 

vadošais piena produktu un saldējuma 
ražotājs „Food Union” izstrādājis kopumā 
7 jaunus un drosmīgus saldējuma jaunu-
mus – saldējumu virtuļa un ripas formā, 
saldējumu šokolādē un kartupeļu čip-
sos, saldējuma rozā un violetā vafelē un 
citus pārsteigumus. Plašo jaunumu klāstu 
šogad papildinās arī jau iemīļotais „Pols” 
Klasiskais saldējums piecdesmitgades 
jubilejas iepakojumā. Kopumā uzņēmums 
„Pols” inovācijās šogad ieguldījis ap 400 
tūkstošiem eiro, no kuriem 120 tūkstoši 
eiro ir ERAF līdzfi nansējums pētniecības 
projekta „Jaunu saldējumu un raudzētā 
piena produktu izstrāde” ietvaros.

KĀDA BŪS NĀKOTNE BEZ 
VIENREIZLIETOJAMĀS 
PLASTMASAS?

Latvijā kopš 2021. gada 3. jūlija 
stāsies spēkā Likums par plast-
masu saturošiem izstrādājumiem. 

Tas ieviesīs virkni pārmaiņu, kuras izju-
tīs ikviens iedzīvotājs, un uzliks papildu 
atbildību ražotāju, tirgotāju, ēdinātāju 

un atkritumu apsaimniekotāju darbībā – 
gādāt, lai tiktu mazināta plastmasu satu-
rošo izstrādājumu kaitīgā ietekme uz vidi, 
maksimāli piesakot karu virknei vienreiz-
lietojamo plastmasas izstrādājumu. 

“Zaļā josta” mērķis bija uzsvērt, ka, 
lai arī šobrīd pastāv virkne alternatīvu 
vienreizlietojamiem plastmasas trau-
kiem, lielākā daļa no šiem “zaļākiem” 
risinājumiem ir neefektīva un nereti pat 
maldina patērētājus. “Nekas, kas ir vien-
reizlietojams, nevar būt dabai draudzīgs,” 
vebinārā uzsvēra “Zaļā josta” pārstāve 
Laima Kubliņa, norādot, ka pašlaik no-
zarē aizvien plašāku popularitāti gūstošie 
biopolimēru, papīra vai pārstrādei derīgas 
plastmasas trauki tā pat netiks pārstrādāti, 
jo tie satur ēdiena pārpalikumus un kla-
sifi cējami kā sadzīves atkritumi, kas no-
nāks atkritumu poligonā. Kā efektīvāko 
risinājumu pašlaik L. Kubliņa minēja sa-
vas daudzkārtlietojamās taras – krūzītes, 
ūdens pudeles un pārtikas kārbiņas – lie-
tošana, dodoties pēc pārtikas produktiem 
vai gatavās maltītes. Savukārt ilgtermiņā 
Latvijai ir nepieciešams sekot līdzi Eiro-
pas piemēram un attīstīt depozīta sistēmu 
ne tikai kafi jas krūzēm, bet arī gatavās 
pārtikas traukiem.

NĀKOTNĒ BŪS DIGITĀLIE ČEKI

Rūpējoties par vides ilgtspēju, 
“Maxima” ir uzsākusi pakāpe-
nisku pirkuma čeku digitalizā-

ciju, kas jau uz gada otro pusi sniegs 
iespēju klientiem izvēlēties – saņemt 
čeku digitālā vai papīra formātā. Patlaban 
kases čeku izsniegšana digitālā formātā 
noris testēšanas pirmajā fāzē, kas šobrīd 
pieejama “Maxima” mobilās lietotnes lie-
totājiem, kuriem testa čeka digitālā ver-
sija tiek automātiski nosūtīta uz “Paldies” 
kartes kontā norādīto e-pastu, kā arī pie-
ejama mobilajā lietotnē.

“Vides ilgtspējas jautājums mums ir 
ļoti nozīmīgs, tāpēc “Maxima Latvija” ir 
izstrādāta ilgtermiņa stratēģija, kā ar savu 
darbību samazināt ietekmi uz apkārtējo 
vidi. Šīs stratēģijas ietvaros regulāri ie-
viešam jaunas iniciatīvas un arvien mek-
lējam inovatīvus risinājums. Esam pārlie-
cināti, ka digitālie čeki ir vēl viens solis 
tuvāk zaļākai nākotnei. Esam pārliecinā-
ti, to atzinīgi novērtēs arī mūsu klienti,” 
stāsta “Maxima Latvija” komunikācijas 
vadītāja Liene Dupate-Ugule. 

Lappusi sagatavojusi: 
Liene Lote Čemme

Foto – publicitātes

ĀTRĀS ZIŅAS
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“Interese bija uzreiz,” atminas cēs-
nieks, sakot, ka pirmie zaļumi pat 
tika vesti uz Madonu, kur ar atples-

tām rokām veselīgos un gardos zaļumus 
gaidīja vietējie madonieši. 

Sandis norāda, ka viņa audzētie 
mikrozaļumi patiešām bija pandēmijas 
produkts. Pavasaris pagāja dzīvojot lau-
kos, Vecpiebalgas pusē, kur tad arī radās 
ideja audzēt šāda veida zaļumus. Vēlāk, 
vasarā, uzņēmējs startēja arī grantu kon-
kursā “Radīts Cēsīs” un piesaistīja uzņē-
muma attīstībai vairākus tūkstošus eiro. 
Par šiem līdzekļiem tika iegādāts viss ne-
pieciešamais zaļumu audzēšanai ziemas 
periodā.

“Šādi grantu konkursi ir ļoti nozī-
mīgi mazajiem uzņēmējiem, jo palīdz 
atsperties vai realizēt idejas, kuras pašu 
spēkiem izdarīt būtu sarežģīti. Latvijā ir 
daudzas pašvaldības, kurās tādi tika orga-
nizēti. Arī Cēsīs jau daudzu gadu garumā 
šī bija lieliska iespēja uzņēmējiem,” saka 
Sandis. 

“Ņiprajiem Zaļumiem” šī jau ir otrā 
sezona un gada laikā klientu loks ir iz-

veidojies, sākot no Madonas, Sigul-
das, Valmieras līdz Rīgai un plašākai 
Pierīgai. 

“Audzēju dažāda veida mikrozaļu-
mus, ko restorāni izmanto ēdienu dekorē-
šanai vai salātu gatavošanai. Turklāt šajā 
pavasarī mums ir jauns produkts – dažāda 
veida gatavās zaļumu bļodas, kurās klāt 
liekam ļoti augstas kvalitātes olīveļļu un 
balzamiko etiķi no Spānijas. Redzu, ka šis 
produkts interesē arvien vairāk cilvēku. 
Iegādājoties šādu salātu bļodu, atliek vien 
pievienot kādu dārzeni, ogas, sieru, un sa-
lāti ir gatavi pasniegšanai. Ar šo produktu 
mēģināsim startēt arī Latvijas veikalos,” 
stāsta uzņēmējs un norāda, ka šis ir laiks, 
kad ikvienam uzņēmīgam cilvēkam ir ie-
spēja darīt to, ko sirds kāro.

“Es pats neesmu veģetārietis, bet 
mikrozaļumu audzēšana ir īpašs un pat 
meditatīvs process. Mēs mājās ar ģimeni 
savas ikdienas maltītes vairs bez šiem za-
ļumiem iedomāties nespējam. Esam paši 
radījuši ļoti daudzas receptes. Ar tām da-
lāmies arī ar mūsu klientiem. Turklāt šajā 
vasarā noteikti vēlmies realizēt vēl kādu 

ideju – pašu veidoto recepšu grāmatu, 
kurā izmantojam mūsu audzētos mikroza-
ļumus,” par ieceri stāsta S. Čemme.

“Ņiprie Zaļumi” audzē dažāda veida 
mikrozaļumus – zirņa, redīsa, amaranta, 
saulesspuķu, rukolas, griķu, purava, kalē, 
brokoļa, kolrābja, zelmeņa un vēl daudzu 
citu. Restorāniem jo īpaši tiek audzētas 
lavandas, nātres, arī avotkresse, kas ir ļoti 
veselīga.  

“Zaļumu audzēšana nav nebūt tik 
viegla, jo produkta lietošanas termiņš ir 
ļoti īss. Līdz ar to nemitīgi jādomā, cik 
daudz zaļumus audzēt, lai nedēļas bei-
gās viss nebūtu jāutilizē. Noteikti sakām 
milzīgu paldies mūsu patstāvīgajiem 
klientiem, kuri jau pašā sākumā mums 
noticēja un kuriem ar lielāko prieku va-
rējām mūsu zaļumus audzēt. Covid-19 
ir ļoti ietekmējis uzņēmējdarbības vidi 
Latvijā. Šis gads ir bijis ļoti smags vairā-
kām nozarēm, turklāt ir tādas, kuras īsti vēl 
pat nestrādā. Taču skaidrs ir viens, ir jā-
riskē un jāmēģina,” pārliecināts ir “Ņipro 
Zaļumu” audzētājs. y

Ieva Kalniņa

GARŠĪGI – ŅIPRIE ZAĻUMI

Pagājušā gada pavasarī, kad viss 

šķietami juka un bruka, cēsnieks 

Sandis Čemme kopā ar ģimeni 

sāka audzēt mikrozaļumus un tos 

piedāvāt vietējām kafejnīcām un 

restorāniem. 
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NOZARE

LATVIJAS 
LABĀKAIS 
TIRGOTĀJS  
STABILA VĒRTĪBA
Konkursam “Latvijas labākais tirgotājs” šogad ir apaļa jubileja – 25 gadi, kas pierāda tā stabilo vērtību 

uzņēmējdarbības attīstībā Latvijas reģionos. 

Liene Lote Čemme
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Liene Lote Čemme

DEPOZĪTA SISTĒMAS 

Jau nākamā gada 1. februārī Latvijā sāks darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Depozīta 

sistēmas ieviešana ir liels un nozīmīgs Latvijas mēroga notikums, jo līdz sistēmas realizēšanai iets grūts un 

sarežģīts ceļš 20 gadu garumā. Šī brīža risinājums nav optimāls un ilgtspējōgs, lai padarīt Latviju par zaļu 

un tīru valsti. Tas atrisina tikai vienas ražotāju grupas uzdevumus.

Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) 
organizēja diskusiju par Depozīta sistē-
mas ieviešanas procesa norises gaitu, ai-
cinot uz sarunu vairākas iesaistītās puses. 
Diskusijā piedalījās – DIO vadītājs Miks 
Stūrītis, Pasaules Dabas Fonda pārstāvis 
Jānis Rozītis,  kustības “Trash mob” va-
dītājs Tālis Banga, Latvijas Pašvaldību 

Savienības padomniece lauku attīstības 
jautājumos Sniedze Sproģe, SIA “Iepir-
kumu grupa” pārstāvis Jānis Dubults, 
kā arī uzņēmuma “WinGo” vadītājs 
Vismands Menjoks. 

Diskusiju vadīja LTA prezidents 
Henriks Danusēvičs. 

Informācijai jāpiebilst, ka 2021. gada 
14. janvārī Valsts vides dienests noslē-
dza līgumu ar SIA “Depozīta Iepako-

juma Operators” (DIO) par depozīta sistē-
mas ieviešanu un darbības nodrošināšanu 
Latvijā no 2022. gada 1. februāra līdz 
2029. gada 31. janvārim. DIO ir atbildīgs 
par visu depozīta sistēmas ciklā iesaistīto 
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pušu darbu organizāciju, tostarp, tirgo-
tājiem, kuru telpās nākamgad pieņems 
depozīta iepakojumus – gan automati-
zētā, gan manuālā veidā. DIO ir atbildīgs 
arī par iepakojuma loģistikas organizē-
šanu, iepakojuma uzskaiti, sašķirošanu 
un sagatavošanu nodošanai pārstrādē, kā 
arī norēķināšanos ar tirgotājiem par pie-
ņemto iepakojumu un depozīta maksas 
atmaksu.  

Diskusijas sākumā došu vārdu DIO, 
lai pastāstāt, kā šobrīd norit process un 
ko varam sagaidīt?  

M. Stūrītis: Esam izgājuši pietiekami 
garu akreditācijas  un konkurences cīņu. 
Tātad šobrīd DIO ir saņēmis akreditāci-
jas līgumu no Valsts Vides dienesta. Esam 
noslēguši līgumi un esam patiešām orga-
nizācija, kas atbildīga par depozītsistēmas 

ieviešanu līdz 2022. gada 1. februārim, 
kad sistēmai ir jāsāk strādāt. 

Kā strādās depozīta sistēma Latvi-
jā?

M. Stūrītis: Tiks organizēta gan ma-
nuāla, gan automatizēta pieņemšana. To 
noteiks plānotais iepakojuma pieņemša-
nas apjoms mēnesī. Taču automatizētā 
pieņemšana netiks uzspiesta. To tirgotājs 
pats varēs noteikt, kā labāk izvēlas atpa-
kaļ pieņemt šo iepakojumu no saviem pa-
tērētājiem. 

Depozīta maksu varēs saņemt, ja uz 
nododamā iepakojuma būs nolasāma spe-
ciālā atpazīstamības zīme, svītrkods un 
iepakojums būs iztukšots un nebūs bojāts. 
Kad izlietotā dzēriena iepakojums tiks 
nodots depozīta pieņemšanas punktos, ie-
dzīvotājam atmaksās depozīta maksu, iz-

sniedzot kuponu par atbilstošu summu, ko 
būs iespējams atprečot tajā pašā veikalā 
vai saņemt skaidru naudu kasē. 

Tie tirgotāji, kuri to vēlēsies, varēs 
nodrošināt saviem klientiem arī bezskaid-
ras naudas norēķinus, piemēram, ieskai-
tot depozīta maksu sava veikalu tīkla 
lojalitātes kartēs. Vietās, kur depozīta 
iepakojumu pieņems manuāli, depozī-
ta maksu varēs iegūt skaidrā naudā vai 
izmantot kā atlaidi no šajā veikalā veik-
tā pirkuma, un kupona izdošana nebūs 
obligāta.

Par automatizēto pieņemšanu. Kas 
nodrošinās šos aparātus? Kam tie pie-
derēs? 

M. Stūrītis: Kopā Latvijā ir plānotas 
aptuveni 1500 iepakojumu pieņemšanas 
vietas, no kurām apmēram 800 paredzē-

IEVIEŠANA LATVIJĀ 
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tas automatizētas ar taromātiem, bet 700 
– ar manuālu iepakojumu pieņemšanu. 
Šos automātus nodrošinās DIO tiem tir-
gotājiem, kuri kvalifi cēsies norādītājam 
apjomam – 3 tūkstoši vienības un vairāk 
mēnesī. Šie tirgotāji bez maksas varēs ta-
romātus pasūtīt un tos uzstādīsim. Maza-
jos veikalos būs jānodrošina manuāla ie-
pakojuma atpakaļpieņemšana. Rēķinām, 
ka tās ir apmēram 100 vienības dienā, un 
šādās tirdzniecības vietās īsti nav nepie-
ciešamība pēc taromāta. 

Vai depozīta sistēmā aicināts iesais-
tīties ikviens iepakojumu tirgotājs?

M. Stūrītis: Visiem tirgotājiem, kuru 
tirdzniecības zāle ir vienāda ar 60 m2 
vai lielāka, ir pienākums ieviest depo-
zīta pieņemšanas punktu – manuālu vai 
automatizētu. Tas atkarīgs no pieņem-
tā iepakojuma apjoma gadā – ja apjoms 
gadā būs lielāks par 36 000 iepakojuma 
vienību, DIO nodrošinās taromāta uz-
stādīšanu tirdzniecības vietā. Taču vēlos 
uzsvērt, ka esam atvērti jebkura tirgo-
tāja interesei kļūt par depozīta sistēmas 
dalībnieku. Aicinām atsaukties arī tos, 
kam tirdzniecības zāles platība nesa-
sniedz 60 kvadrātmetrus.

Kādu atlīdzību saņems tirgotāji, ie-
saistoties šajā iepakojuma savākšanas 
procesā? 

M. Stūrītis: Plānotā pirmā gada sa-
vākšanas maksa ir  diferencēta divos 
veidos. Jāteic, ka depozīta pieņemšanas 
punktu apsaimniekošanas izmaksas segs 
DIO un to apmēri pirmajā darbības gadā 
(2022. gadā) tiks aprēķināti, vadoties pēc 
pieņemtā iepakojuma apjoma – 1,58 cen-
ti par manuāli pieņemtu iepakojumu (arī 
tad, ja iepakojums pieņemts ar taromātu, 
kas neveic iepakojuma sapresēšanu) un 
1,79 centi par automātiski pieņemtu iepa-
kojumu. Pēc pirmā gada darbības rezultā-
tu izvērtēšanas, apsaimniekošanas maksu 
plānots pārskatīt un vienoties ar tirgotā-
jiem par jaunu apsaimniekošanas maksas 
modeli, ieviešot dalījumu pa materiālu 
veidiem. Tas faktiski nozīmē, ka tādā vei-
dā papildu izmaksas attiecībā uz pieņem-
šanas punktu uzstādīšanu un apsaimnie-
košanu nebūs jāsedz pašiem tirgotājiem. 

J. Dubults: Vai visiem tirgotājiem šī 
samaksa būs vienāda? Varbūt tiks veidota 
kāda bonusa sistēma. Šis varētu būt ak-
tuāli tirgotājiem. 

M. Stūrītis: Nosacījumi, kas noteiks 
maksu arī 2023. gadā būs vienādi visiem 
tirgotājiem. DIO nemaz nedrīkst piemērot 
dažādus nosacījumus.

S. Sproģe: Runājot par manuālo ie-
pakojuma savākšanu, kā uz to skatīsies 
Pārtikas Veterinārais dienests (PVD)? Tir-

gotājs turpat pie kases skenēs un pasniegs 
pircējam desu, bet uzreiz pēc tam skries 
saņemt izlietotās stikla pudeles. 

M. Stūrītis: Iepakojuma  likums šo 
jau pasaka, ka  šāda funkcija tirgotājam 
būs jāveic. To mēs tāpat izdomājuši ne-
esam. Ar PVD sarunas man gan nav bi-
jušas, bet Latvija pavisam noteikti nav 
unikāla ar šādu manuālu iepakojuma 
savākšanas modeli. Domāju, ka gluži kā 
šobrīd, arī pie iepakojuma savākšanas, 
būs jāievēro noteiktās higiēnas normas. 
Darbs cimdos vai roku mazgāšana pirms 
pieskaramies pārtikas produktiem. Domā-
ju, ka šis jautājums problēmas nesagādās 
nevienam. 

J. Dubults: Piekrītu, ka būtiska būs šo 
maisu regulāra izvešana, lai tiek neuzgla-
bātos kaut kur veikalu noliktavās. Turklāt 
depozīts neattiecas uz PVD, līdz ar to šis 
jautājums mums pašiem savā starpā ir 
jāregulē. Turklāt uzskatu, ka ir jātver ka 
darba grupa, kur vēl tirgotājiem ir iespēja 
runāt ar DIO un tikt pie dažādu jautājumu 
atrisināšanas. 

Kādēļ automatizētā pieņemšana sa-
nāk dārgāka?

M. Stūrītis: Pirmkārt, jau apjoms 
ir pavisam noteikti lielāks. Otrkārt, tā ir 
automātu uzturēšana un ar to saistītās iz-
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maksas. Manuālā pieņemšana prasa ļoti 
minimālas investīcijas no tirgotāja, gan 
arī nelielu  ieguldīto darba laiku. 

Kā tiks organizēta manuālā iepako-
jumu pieņemšana?

M. Stūrītis: Līguma slēgšana starp 
DIO un veikaliem, kur plānotas manuālās 
pieņemšanas vietas, sāksies š.g. 1. augustā 
un turpināsies līdz pat gada beigām. Tālāk 
iepakojums būs jādala trīs veidu maisos. 
PET un metāla iepakojums ies vienā mai-
sā, bet vienreizlietojamais stikls – otrā 
maisā.  Trešā frakcija būs atkārtoti lieto-
jamās pudeles.

Cik bieži tiks izvesta tara no savāk-
šanas vietas? 

M. Stūrītis: Šobrīd mūsu iecere pa-
redz, ka tas varētu būt astoņu maisu prin-
cips. Ilgāk mēs maisu uzkrāšanu nepie-
ļautu. Otrs  kritērijs, ja nav astoņi maisi 
savākti,  tad izvestu tāpat reizi divās ne-
dēļās. Ja apjoms būs lielāks, veikalam būs 
tiesības pieteikt ekstra maisu izvešanu. 

Minējāt, ka tiks pieņemta nesa-
spiesta plastmasa. Kas vēl jāņem vērā? 

M. Stūrītis: Jā, pudeles, metāla bun-
džas nedrīkstēs būt bojātas vai saspiestas. 
Un pudelei virsū jābūt kodam un depozīta 
zīmei. Tirgotājam prasīsim pārbaudīt ne-
vis kodu, bet depozīta zīmi gan. 

T. Banga: Ja pareizi atminos vēl ne-
sen bija manāma reklāma, kur tika rādīts, 
ka varēs nodot arī saplacinātas metāla 
bundžas. Vai kaut kas ir mainījies? 

M. Stūrītis: Pilnībā saspiestu iepako-
jumu nepieņemsim un nekad neesam to 
solījuši. Savukārt deformētu iepakojumu, 
kas attiecas vairāk uz metāla bundžām no-
teikti pieņemsim. 

T. Banga: Vēsturiski pēdējos 20 ga-
dus  visi esam mācīti par atkritumu šķi-
rošanu. Un patiesībā līdz šim bijām mā-
cīti, ka PET pudeles vai metāla bundžas 
ir jāsaplacina. Šobrīd ir skaidrs, ka tas 
nedarbosies. Uzskatu, ka jau laikus būtu 
jāuzsāk sabiedrības izglītošana šajā jautā-
jumā, jo cilvēki būs vīlušies, ja viņu sa-
placinātās pudeles vai bundžas taromāti 
nepieņems.

J. Rozītis: Man arī rūp, kur būs tā ro-
beža, kad nododamā tara tiks vai netiks 

pieņemta. Tas nozīmē, ka jāseko sabied-
riskajai kampaņai, lai sabiedrību informē-
tu un izglītotu. Vēl jau gribētos, ka ma-
nuālajos pieņemšanas punktos darbinieki 
nāktu pretim un atrast iespēju taru nodot, 
ja kaut kas no tā ir vairāk deformējies. 
Svarīgi jau būtu, lai šis kods ir nolasāms. 
Vēl man būtu ieteikums, veidojot loģis-
tikas iepirkumu, mēģināt izvērtēt CO2 
pēdu šiem pārvadājumiem, jo skaidrs, ka 
pārvadājumi būs gana lieli. Ja pieņemam, 
ka DIO strādā vides labā, tad arī šis ir bū-
tisks faktors. 

S. Spoģe: Liekas dīvaini, ka mums ir 
jāpakļaujas aparātiem ,kuri nevar nola-
sīt kodus. Būs tiešām dīvaini, ja nevarēs 
paņemt pretim saplacinātās pudeles. Ne-
saplacinātam ir jēga tikai tad, ja lieto at-
kārtoti, taču atkārtoti lietos tikai konkrēta 
veida stikla pudeles. Tāpat piekrītu Jānim 
Rozītim par videi draudzīgu transportu, 
kas būtu jau šī gada laikā jāiepērk. 

Ja runājam par taromātiem, kur 
tirgotājam ir jānovirza pircēja preten-
zijas, ja nesaņem atpakaļ naudu, kuru 
ir samaksājis? 

M. Stūrītis: Kas attiecas uz pretenziju 
izteikšanu, šāda informācija pavisam no-
teikti tik publicēta gan uz taromātiem, gan 
būs pieejama veikalos, kur taru pieņems 
manuāli.  

Tika izsludināts taromātu konkurss 
ražotājiem. Zināms, ka DIO taromātu 
konkursā viens no kandidātiem startē 
ar Latvijā radītu, inovatīvu produktu, 
par kura risinājumiem interese izrā-
dīta jau ir citās valstīs. Ar šādu inovā-
ciju Latvijai būs iespējas attīstīt savas 
ražotnes un loģistikas uzņēmumus. Kā 
veicas šajā procesā?

M. Stūrītis: Jā, šāds konkurss noti-
ka.  Šobrīd DIO piedalās izvērtēšanā, lai  

varētu iepirkt piemērotākos taromātus, ar 
kuriem strādāsim. 

V. Menjoks: Es pārstāvu uzņēmumu 
“WinGo Deposit” un mēs piedāvājam 
šāda veida taromātus un esam pieteiku-
šies konkursā. Latvijā ražojam viedo at-
kritumu šķirošanas iekārtu, kuras mērķis 
ir kļūt par līderi iepakojuma depozīta 
viedās sistēmas ieviešanā pasaulē. Esam 
izveidojuši konsorciju ar Vācijas iekār-
tu ražotāju pārstāvi Baltijā, kas jau ap-
kalpo daļēji iekārtas un sistēmu Lietuvā 
un Igaunijā. Diemžēl, šobrīd mēs eso-
šo tehnisko risinājumu pārtaisām DIO 
prasībām un nepieņemtu saplacinātu iepa-
kojumu. Mūsuprāt, sistēmā būtu jāpieņem 
saplacināts iepakojums, ja ir iespējams 
nolasīt svītru kodu. Ja ir bažas par krāp-
niecību, tad preventīvi šo funkciju varētu 
izmantot tikai ar autentifi kācijas iespē-
ju izmantojot veikala lojalitātes karti un 
limitējot saplacinātā iepakojuma pieņem-
šanas apjomu. Tāpat varētu sacīt, ka esam  
vienīgais pretendents, kas spēj tirgotājus 
iepazīstināt ar mūsu iekārtu dzīvē. 

Tirgotājs pats varēs izvēlēties taro-
mātu? 

M. Stūrītis: Taromāti, kurus izvēlē-
sies operators un piedāvās bez maksas 
pieslēgt tirgotājam, taču mēs nevienam 
neko neuzspiedīsim. Tirgotājam pašam ir 
iespējas  iegādāties par saviem līdzekļiem 
tādus taromātus, kādus viņš vēlas. Tiesa 
gan, būs jābūt akceptam no operatora, jo 
mēs tomēr atbildam par tehnisko atbilstī-
bu. Ka konkrētais taromāts spēj atpazīt 
šos kodus un atbilstoši darboties.

V. Menjoks: Un te nu es vēlreiz varu 
uzrunāt tirgotājus, sakot,  ka jums būs 
iespēja izvēlēties Latvijā ražotus aparā-
tus. y

Tālis Banga

Līdz šim bijām mācīti, ka PET pudeles vai 
metāla bundžas ir jāsaplacina. Šobrīd ir 
skaidrs, ka tas nedarbosies.

“
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DIO AICINA PIETEIKTIES 
TIRGOTĀJUS, KURIEM LIKUMS 
NOSAKA PIEŅEMT DEPOZĪTA 
IEPAKOJUMU

Nākamā gada 1. februārī Latvijā sāks 
darboties iepakojuma depozīta sistēma 
(DS), kurā vitāli svarīga būs arī tirgotāju 
iesaiste. Lai sagatavotos nākamajam de-
pozīta sistēmas posmam – pieņemšanas 
metodes precizēšanai, visi tirgotāji, kas 
pārdod DS iekļautos dzērienu iepakoju-
mus, tiek lūgti precizēt datus par savas 
tirdzniecības vietas platību un produktu 
depozīta iepakojumā tirdzniecības apjo-
miem.

Atbilstoši Iepakojuma likuma 
18.8 pantam, pienākums slēgt līgumu ar 
SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” 
(DIO) ir visām tām tirdzniecības vietām, 
kuras:

• atrodas valsts pilsētās (Daugavpils, 
Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rē-
zekne, Rīga, Valmiera, Ventspils, Ogre) 
un to tirdzniecības zāles platība ir vienā-
da ar 300 m2 vai lielāka;

• atrodas citās administratīvajās 
teritorijās (ārpus pilsētas, laukos) un to 
tirdzniecības zāles platība ir vienāda ar 
60 m2 vai lielāka.

Neskatoties uz likumā noteiktajiem 
kritērijiem, DIO ir atvērts jebkura tirgo-
tāja interesei kļūt par DS dalībnieku neat-
karīgi no tā, vai tirdzniecības zāles platība 
sasniedz 60 m2. Depozīta pieņemšanas 
punkta izveide savās telpās būs ieguvums 
ikvienam tirgotājam, jo tas ir labākais 
veids, kā, vienlaicīgi rūpējoties par vidi, 
iegūt jaunus klientus, kā arī nepazaudēt 

jau esošos lojālos pircējus, kas vēlas ērti 
atgriezt veikalā nopirkto iepakojumu un 
pēc tam par atgūto depozīta naudu iegā-
dāties jaunus produktus tajā pašā veikalā.

Kopā Latvijā ir plānotas aptuveni 
1500 iepakojumu pieņemšanas vietas, no 
kurām~800 paredzētas automatizētas ar 
taromātiem, bet ~ 700 – ar manuālu ie-
pakojumu pieņemšanu. Pieņemšanas me-
todes būs atkarīgas no veikalā pieņemtā 
depozīta iepakojuma apjoma. Ja apjoms 
būs lielāks par 36 000 iepakojuma vienī-
bu gadā, DIO nodrošinās taromātu uzstā-
dīšanu, savukārt veikalos, kur plānotais 
atgriezto iepakojumu skaits nepārsniedz 
3000 vienības mēnesī, iepakojumu pie-
ņems manuāli. Depozīta iepakojuma ap-
saimniekošanas izmaksas segs sistēmas 
operators. DIO tāpat plāno organizēt ap-
mācības veikalu darbiniekiem par ma-
nuālo pieņemšanu, kā arī nodrošināt ma-
nuālos pieņemšanas punktus ar maisiem 
un maisu turētājiem, kur glabāt atgriezto 
iepakojumu.

Būtiski, ka tirgotāju ieguldījumus un 
izmaksas sistēmas operators segs, mak-
sājot apsaimniekošanas maksu. Pirmajā 
darbības gadā (2022.g.) DIO nodrošinās 
tirgotājiem 1,58 centus par katru manu-
āli vai mazajās iekārtās (bez presēšanas) 
pieņemtu iepakojumu un 1,79 centus par 
automātiski pieņemtu (ar presēšanu) ie-
pakojumu, tādējādi šī apsaimniekošanas 
maksa atsvērs ieguldījumus pieņemšanas 
punktu izveidē, darbaspēka nodrošināša-
nā u.c. ar iepakojuma pieņemšanu saistī-
tos izdevumos.

Visi tirgotāji, kam depozīta pieņem-
šanas vietas izveide ir obligāta, kā arī 
tie, kas to vēlas brīvprātīgi, ir aicināti 
aizpildīt DIO mājaslapā www.dio.lv
pieejamo Excel dokumentu par tirdz-
niecības vietu un iesūtīt to DIO līdz 
6. jūnijam. Jautājumu gadījumā ik-
viens tirgotājs ir aicināts rakstīt uz 
dio@dio.lv vai zvanīt uz informatīvo 
tālruni +371 2561300. Plašāka infor-
mācija pieejama www.dio.lv y

TIRGOTĀJIEM JĀPIESAKĀS

INFORMĀCIJA
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Valsts policijas pārstāvis Mārtiņš 
Vagels atklāj, ka iepriekš Valsts 
policijai prioritārie uzdevumi 

bija saistīti ar pulcēšanās ierobežojumu 
un pašizolācijas kontroli, taču kopš feb-
ruāra daļa laika patiešām tiek veltīta tirdz-
niecības un skaistumkopšanas nozares 
uzraudzībai.

“No  6. februāra tirdzniecības vietās 
Valsts policija ir veikusi 42 662 pārbau-
des un  šo pārbaužu rezultātā ir uzsākti 
862 administratīvā pārkāpuma procesi. 
Ir reaģēts uz 212 izsaukumiem. Sevišķi 
smagi pārkāpumi nav konstatēti nevienā 
tirdzniecības iestādē. No visiem pārkāpu-
miem mazāk nekā 10 procenti ir uzsākti 
pret juridiskām personām, bet pārsvarā 
visi pārkāpumi ir par veikala apmeklētāju 
masku nevalkāšanu, apmeklējot veikalus. 
Juridiskām personām lielākā daļa pār-
kāpumu ir saistīti ar to, ka tirdzniecības 
vietās nav izveidota atbilstoša iekšējās 

kontroles sistēma,” norāda M. Vagels un 
atklāj, ka pārkāpumu listē ir arī dažādi 
citi pārkāpumi, piemēram, nav izstrādāta 
ir vai nepilnīgi izstrādāta iekšējās kontro-
les sistēma. Netiek pienācīgi kontrolēts 
klientu skaits tirdzniecības vietās. “Daži 
gadījumi bijuši. Arī par to, ka pie tirdz-
niecības vietas ieejas netiek izvietota visa 
nepieciešamā informācija, kuru paredz 
MK noteikumi. Kā arī atsevišķi gadījumi, 
kad tieši pārdevēji nelieto sejas maskas, 
kas nav pieļaujams,” norāda Valsts poli-
cijas pārstāvis. 

Saistībā ar skaistumkopšanu Valsts 
policija ir veikusi  2593 pārbaudes, kas ir 
krietni mazāk nekā tirdzniecības vietās, 
jo  skaistumkopšanas vietu Latvijā nav tik 
daudz kā veikalu. Uzsākti 30 administra-
tīvā pārkāpuma procesi, kas arī ir ievēro-
jami mazāk. Galvenie skaistumkopšanas 
salonos fi ksētie pārkāpumi – netiek aiz-
pildīta pakalpojuma sniedzēja paškontro-

les veidlapa. “Ir arī citi pārkāpumi, pie-
mēram, pie ieejas nav norādīts maksimā-
lais cilvēku skaits, kas var atrasties telpā. 
Konstatēti atsevišķi gadījumi, kad tiek 
sniegtas aizliegtas procedūras, piemēram, 
sāls vannas. 

Savus jautājumus bija iespēja uzdot 
arī LTA biedriem, kuriem galvenokārt 
interesēja, vai visas juridiskās personas 
uzreiz tiek sodītas, uz ko Valsts polici-
jas pārstāvis atbildēja: “Valsts policijas 
amatpersonas vienmēr vispirms veic pre-
ventīvo darbu jeb skaidro konkrēto pārkā-
pumu. Ja pārkāpumi nav smagi, tad vien-
mēr vispirms konsultējam, par ko liecina 
tas, ka tirdzniecības vietās ir izdoti 5194 
preventīvi norādījumi, bet uzsākti tikai 
862 administratīvie procesi.” Tāpat Valsts 
policijas pārstāvis norāda, ja telpā atrodas 
par vienu klientu vairāk nekā atļauts, sods 
uzreiz netiks piemērots. Ar piebildi, ja tas 
nenotiek sistemātiski. y

VEIC 
REGULĀRAS 
PĀBAUDES

Latvijas Tirgotāju asociācija uz 

sarunu aicināja Valsts policijas 

pārstāvi Mārtiņu Vageli, kurš 

skaidroja par nozares uzraudzības 

gaitu saistībā ar pārkāpumiem 

tirdzniecības vietās un 

skaistumkopšanas salonos 

pavasara periodā.

Liene Lote Čemme
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VIRZĀM UZŅĒMUMU 
PRETIM MĀRKETINGA 
PANĀKUMIEM

Par mārketinga stratēģijas veido-
šanu stāsta Aija Rība, kura par 
šo tematu veikusi pētījumus un 

sarakstījusi grāmatas. 

“Ikviens uzņēmējs – tirgotājs, ēdi-
nātājs vai pakalpojuma sniedzējs 
– vienmēr nonāk pie sava produkta 

virzīšanas tirgū un detalizētas mārketinga 
stratēģijas izveides, taču nākamais solis 
ir ieskicēt ceļa un virziena karti, kas palī-
dzēs sasniegt ikviena uzņēmēja mērķus.

Kā norāda A. Rība, tirgotāji, kuriem ir 
nosprausti mērķi, ir par 37% daudz lielā-
ka iespēja gūt panākumus nekā tiem, kuri 
to nav izdarījuši. “Galvenais ir savienot 
savus biznesa mērķus ar mārketinga mēr-
ķiem. Daži biznesa mērķu piemēri – palie-
lināt ieņēmumus, veidot sava zīmola auto-
ritāti, sasniegt vairāk perspektīvo klientu 
vai kultivēt peļņas pieaugumu. Tāpat, ir 
svarīgi mārketinga uzdevumi, kurus va-
rat pievienot savai ceļa kartei, Piemēram,  
iegūt vairāk e-pasta abonentu, palielināt 
savas mājas lapas apmeklētāju skaitu, ie-
gūt vairāk sociālo akciju un sekotāju vai 
palielināt savu apmaksāto reklāmu vidējo 
klikšķu skaitu.

“Tomēr jāatceras, ka katram no šiem 
mērķiem ir jānosaka izpildes termiņi. Pie-
mēram, ja mārketinga mērķis ir palielināt 
e-pasta abonēšanu līdz 500 e-pastiem, tad 
nosakiet datumu līdz kuram to vēlaties 
sasniegt. Mērķa paziņojumam vajadzētu 

Mārketings nav panākums viena soļa attālumā. Tas, ka jums ir plāns, vēl 

nenozīme un nenodrošina to, ka nokļūsiet un iegūsiet to, ko tiešām vēlaties. 

• Jūsu mājaslapa:  tā kā jūsu mājas-
lapa formē jūsu zīmola klātbūtni tiešsaistē 
on-lainā, tad tas nav nekāds pārsteigums, 
ka tas ir viens no jūsu galvenajiem mārke-
tinga kanāliem. Lai spētu sekot līdzi šim 
kanālam un izvērtēt cik pilnasinīgi tas 
darbojas, var izmantot internetvietnes au-
dita rīkus, piemēram tādus kā  SEMrush.

• SEO (meklētājprogrammu opti-
mizācija) un satura mārketings: mūž-
zaļais un neizsīkstošais saturs ir izdevīgs 
gan SEO panākumiem, gan lasītājiem ar 
augstām vērtības prasībām. Piemēram, 
jūs varat izmantot pārraudzīšanai tādus 
palīdzības rīkus kā Monitor Backlinks (at-
pakaļsaites ) vai Seomedia.lv, kas ir node-
rīgi palīdzības rīki,  ko izmanto izsekoša-
nai un izvērtēšanai, cik tad labi jūsu saturs 
tiek vērtēts pēc atslēgvārdiem.

• Sociālo mediju mārketings: Ap-
tuveni 96 procenti  uzņēmumu izmanto 
sociālos medijus, lai palielinātu savu klāt-

būtni online tiešsaistē un iegūtu jaunus 
potenciālos klientus. Ja sociālie mediji 
ir viens no jūsu kanāliem, tad uzmanīgi 
izvērtējiet savus panākumus, pievēršot 
uzmanību tam, kā lietotāji iesaistās ak-
tivitātes ar jūsu zīmolu. Vai jūsu ieraksti 
saņem atzīmes “patīk”, komentārus un 
kopīgošanu jeb dalīšanos ar ziņu? Vai jūs 
iegūstat jaunus sekotājus pateicoties jūsu 
ierakstiem?

• E-pasta mārketings: Šī ir spēcī-
ga tiešās atbildes forma. Jūsu panākumu 
procents ir daudz lielāks ar potenciālo 
pircēju skaitu, jo cilvēki, kuriem jūs sūtāt 
e-pastu, jau ir izvēlējušies sevi pievienot 
jūsu e-pasta sarakstam. Tātad, kā tad būtu 
pareizāk sekot līdzi šī mārketinga kanā-
la panākumiem? Labākā metrika noteikti 
būs, ja jūs ietversiet CTR (vidējo klikšķu 
skaits), konversijas likmes radītāju un 
kopējo reklāmguvumu līmeni jeb ROI 
(peļņa no kapitāla ieguldījuma).

būt sekojošai formulai: mērķis + skait-
lis + datums. Tas varētu izskatīties šādi: 
“Palielināt trīs mēnešu laikā manu e-pas-
tu sarakstu līdz 500 adresēm”,” skaidro
A. Rība.

Ikvienam uzņēmējam ir būtiski apdo-
māt visus savus mārketinga kanālus un 
izvērtēt katru atsevišķi. Tādā veidā būs 
daudz vieglāk izsekot, kuri no kanāliem 
darbojas un kuri tomēr ne. 

ČETRU KANĀLU PIEMĒRI UN IESPĒJAS, 
KĀ IZSEKOT TO PANĀKUMUS
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“Pie citiem mārketinga kanāliem pie-
der PPC (Pay-per-click) jeb “maksā par 
klikšķi” mārketings, mutiskais mārke-
tings, SMS mārketings, preses relīzes, 
drukātas reklāmas un tīmekļa semināri. 
Galvenais ir atcerēties, ka nav nozīmes 
kuru tieši mārketinga metodi jūs esat 
izvēlējies savai mārketinga stratēģijai, 
jums ir jāpieturas pie viena galvenā prin-
cipa, ka ikvienu mārketinga kanālu jāiz-
vērtē atsevišķi. Arī tieši tā atbilstību jūsu 
uzņēmumam un klientu interesēm, ve-
cumposmam un citiem faktoriem,” saka 
A. Rība. 

Nenoliedzami, lai sekotu līdzi sava 
izveidotā bloga vai mājas lapas veiksmei, 
jāatceras, ka tam paredzētas dažādas mē-
rījumu tehnikas. 

Pirmais – bounce rate jeb atteikuma 
radītājs, kas ir to apmeklētāju skaits, kuri 
nokļūst jūsu mājas lapas vietnē, bet ne-
uzklikšķina uz citām lapām. Ja atlēcienu 
līmenis ir zems (25% vai mazāk: iespē-

jams, kaut kas nav kārtībā; 26–40%: tei-
cami; 41–55%: vidēji; 56–70%: augstāks 
nekā parasti, taču tam varētu būt jēga at-
karībā no mājas lapas specifi kas; un 70% 
vai vairāk: slikti un / vai kaut kas nav kār-
tībā), tad jūsu mājas lapas saturs ir efek-
tīvs un jūsu rādītāji ir ļoti labi.

Otrais – scroll depth jeb ritināšanas 
dziļums, kas ir google analytics spraud-
nis, kas ļauj izmērīt, cik tālu lietotāji no-
ritina jūsu mājas lapā. Google analytics 
kontrolē 25%, 50%, 75% un 100% riti-
nāšanas punktus, nosūtot informāciju par 
katru google analytics notikumu. Tātad 
ritināšanas dziļums ir tas, cik tālu jūsu 
lasītāji iet jūsu lapā. Ja jūsu laītāji no-
klikšķināšana uz pogu “atpakaļ” jau pēc 
virsraksta un ievada izlasīšanas, tad jums 
noteikti kaut kas jādara savas mājas lapas 
satura jomā. Vai pretēji, ja jūsu saturs ir 
saistošs un interesants, tad jūsu lasītāji 
noritina jūsu mājas lapu līdz pašai apak-
šai. Šī metrikas methode ir lieliska un tā 
patiesi darbojas.

Trešais – pavadītais laiks mājas 
lapā. 

Tomēr gadās, ka jūsu lasītāji noritina 
līdz lapas pašai apakšai pat kārtīgi ne-
izlasot visu līdz galam un ko esat teicis. 
Ko darīt šados gadījumos? Varbūt viņi 
jūsu mājas lapā atrod daudz liekas un 
maznozīmīgas informācijas, taču viņi vēl 
aizvien vēlas noskaidrot, vai lapas beigās 
var atrast atbild uz viņu interesējošo jau-
tājumu. 

Lai to izmērītu un noskaidrotu, var 
apskatīt auditorijas pavadīto laiku jūsu 
mājas lapā. Piemēram, ja parasti jūsu blo-
ga/raksta vai mājas lapas izpētīšana prasa 
piecas minūtes, bet lasītāji lapā pavada 
tikai minūti, tad viņi nav izlasījuši visu 
doto informāciju. 

A. Rība norāda, ka ikvienam uzņē-
mējam jāseko līdzi un jāanalizē pieejamā 
informācija šādā veidā. Šo trīs rādītāju 
apvienošana palīdzēs noteikt jebkuras 
lapas darbības panākumus interneta 
vietnē. y
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Liene Lote Čemme

PIEMIŅA IVARAM STRAUTIŅAM
Latvijas Tirgotāju asociācija sadar-

bībā ar AS “LPB”  rīko Latvijas Kasie-
ru čempionātu, kura galvenais mērķis ir 
paaugstināt kasieru kvalifi kāciju, sekmēt 
pircēju apkalpošanas kultūru, celt tirdz-
niecības darbinieka prestižu, kā arī popu-
larizēt labākos tirdzniecības uzņēmumus.  

AS “LPB” valdes priekšsēdētajā 

Elīna Ļaudama saka: “Tirdzniecība un 
pārdevēja profesijas prestižs visa mūža 
garumā bija arī mūsu uzņēmuma vie-
nam no dibinātājam Ivaram Strautiņam. 
Aizejot viņsaulē, mūsu akcionāri kopā ar 
Latvijas Tirgotāju asociāciju nolēmuši di-
bināt “Ivara Strautiņa balvu”, kuras mēr-
ķis ir aktualizēt un popularizēt pārdevēja 
profesijas svarīgumu. 

Lielisks veids to darīt ir organizējot 
Kasieru čempionātu, kur noslēgumā tiks 
pasniegtas Ivara Strautiņa vārdā nosauk-
tās speciālās balvas 1000 eiro apmērā. 
Čempionāta ideja ir izcelt kasierus–lī-
derus, kuri rāda aktīvu piemēru citiem 
un kuriem „kauns slikti strādāt”. Ivars 
Strautiņš bija mūsu uzņēmumā īpaši gai-
dīts ciemiņš un autoritāte, tāpat kā domā-

DIBINA IVARA 
STRAUTIŅA BALVU 
Šogad pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal norisināsies Kasieru čempionāts, kurā naudas prēmiju saņems labākie 

kasieri Latvijā. Turklāt naudas prēmija kā apbalvojums nosauks uzņēmēja Ivara Strautiņa vārdā, kurš pagājušā 

gada nogalē devās aizsaulē. 

Foto: Marta Martinsone-Kašs

PARAKSTA LĪGUMU. Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs un AS “LPB” padomes 
priekšsēdētājs Aloizs Norkuss paraksta vienošanos par Ivara Strautiņa balvas izveidi.  
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ju daudzu citu ar pārtikas tirdzniecību un 
ražošanu saistīto, kuru biedrs, dalībnieks, 
līdzīpašnieks vai padomdevējs viņš bijis,” 
saka E. Ļaudama. 

Ideja godināt uzņēmēju un tirgotā-
ju cunftei līdzas stāvošo I. Strautiņu ir 
vainagojusies ar Ivara Strautiņa balvas 
radīšanu, kas turpinās arī tālāk atbalstīt 
un popularizēt ne tikai šo nozari, bet arī 
veicinās tirdzniecībā strādājošo cilvēku 
motivāciju un prestižu. 

“Bez pārdevēja jeb laba tirgotāja mūsu 
nozarē neiztikt. Tas savukārt ir iemesls 
Kasieru čempionātam. Prieks atgriez-
ties pie pārbaudītām vērtībām,” komentē 
H. Danusēvičs. 

KASIERI SACENTĪSIES DAŽĀDĀS 
DISCIPLĪNĀS

Latvijas Kasieru čempionāta norise 
plānota jūlija sākumā, par norises vietu 
izvēloties Rīgas Tūrisma un radošās in-
dustrijas tehnikumu.

LTA izpilddirektore Lāsma Reine stās-
ta, ka konkursā savu dalību var pieteikt: 

– tirdzniecības uzņēmuma pārdevēju, 
– pārdevēju-kasieru vai kasieru ko-

mandu trīs dalībnieku sastāvā 
– un/vai individuālos dalībniekus. 
“Čempionāta dalībnieki sacentīsies 

piecos dažādos konkursos – apsveiku-
ma jeb  stāsta radīšana par uzņēmumu 
un komandu, pirkuma reģistrācija (pre-
ču apstrādes ātrums un kvalitāte, strādā-
jot ar kases sistēmu), kontakts ar pircēju 
(dialogs par neikdienišķām, kuriozām, 
konfl ikta situācijām, kas sastopamas ka-
sieru darbā), naudas skaitīšana (naudas 
apstrādes ātrums) un likumdošanas pārzi-
nāšana (tests likumdošanā par patērētāju 
tiesībām; preču kustības uzskaiti; dar-
ba un epidemioloģisko drošību,” stāsta 
L. Reine, uzsverot, ka čempionāts noslēg-
sies ar konkursantu apbalvošanu.

KASIERA PROFESIJAS PRESTIŽS
AS “LPB” ilggadējā darbiniece Ivita 

Šalajeva stāsta, ka savulaik uzņēmumā 
darbu sāka tieši kā kasiere un uzsver, ka 
šis ir lielisks konkurss, lai aktualizētu šīs 
profesijas nozīmīgumu un celtu prestižu. 

 “Šobrīd esmu tirgvedības speciāliste, 
taču sāku šajā uzņēmumā strādāt pirms 

20 gadiem, kad atvēra Liepājā lielveikalu 
“Lielie Logi”, Toreiz es studēju un meklē-
ju darbu, tā nonācu uzņēmumā kā kasiere. 
Taču jau pavisam drīz tiku paaugstināta 
amatā un jāsaka, ka pamazām sākās mans 
karjeras ceļš vecākā kasiera, vēlāk opera-
tora, tad konditorejas ceha vadītāja, vēl 
vēlāk veikala vadītāja amatā. Nu jau vai-
rāk nekā desmit gadus esmu tirgvedības 
speciāliste,” par sevi stāsta Ivita Šalajeva, 
uzsverot, ka nekad nav atteikusi iet uz 
priekšu un mēģināt ko jaunu, tā pārvarot 
sevi un pieņemot jaunus izaicinājumus. 

Vērtējot kasiera darbu pirms 20 ga-
diem un šodien, Ivita teic, ka pavisam no-
teikti mūsdienās būt kasierim ir nedaudz 
vieglāk. “Pirmkārt jau tādēļ, ka kases 
sistēma kā tāda ir mainījusies, kļuvusi 
modernāka. Kasierim tik daudz vairs nav 
jādomā, jāpatur prātā, jo ļoti daudz kas 
ir automatizēts. Otrkārt, toreiz kasieriem 
bija daudz citi pienākumi, piemēram, at-
bildēt par konkrētiem plauktiem. Mūs-
dienās kasieris strādā tikai kasē un viņam 
nav īsti citi pienākumi veikalā,” saka 
I. Šalajeva un bilst, lai strādātu par ka-
sieri, ir jāpatīk cilvēkiem. Ir jāsmaida un 
jābūt pozitīvam, lai varbūt cik pašam tajā 
dienā būtu slikts noskaņojums. 

“Jābūt arī precīzam, jo nauda ir jāskai-
ta un kļūdīties nedrīkst. Tas gan ir būtiski. 

Atceros vienu kolēģi. Ļoti jauks, komu-
nikabls cilvēks, bet nemitīgi kļūdījās un 
pārskaitījās. Tā nevar. Tās ir tikai nepatik-
šanas. Man pašai noteikti palīdzēja tas, ka 
esmu atvērta un sirsnīga. Jā, daudz smai-
dīju. Par to noteikti ne reizi vien saņēmu 
ziedus un šokolādes no klientiem,” smai-
dot atceras Ivita. 

Vaicāta, kā šodien šai profesijai pie-
saistīt jaunos kolēģus, Ivita bilst, ka lie-
lisks veids būs arī šis Latvijas Kasieru 
čempionāts. “Es domāju, ka kasiera darbs 
ir prestižs. Cita lieta, ka Latvijā īsti ne-
kur nesagatavo kasierus, pārdevējus. Viss 
ir uz uzņēmēja pleciem. Bet, manuprāt, 
kasiera darbs ir prestižs. Varētu pat teikt, 
ka kasieris un pārdevējs ir uzņēmuma 
seja. Ir svarīgi, kāds cilvēks atrodas kasē. 
Ja šis cilvēks būs īgns, nepieklājīgs, 
domāju, ka pircēji no šāda veikala arī no-
vērsīsies.”

Atgriežoties pie temata par kasieru 
čempionātu, I. Šalajeva bilst, ka tas no-
teikti motivēs kasierus viņu darbā. “Ir pa-
tīkami, ja atceramies un izceļam kasierus 
tirdzniecības nozarē. Tas noteikti kolēģus 
iepriecinās un jāaicina visā Latvijā kasieri 
pieteikties šim čempionātam,” saka Ivita, 
bilstot, ja viņai būtu teikšana, viņa Latvi-
jā atvērtu arī kasieru skolas, kur sagatavo 
profesionāļus. y

MĪĻA PROFESIJA. AS “LPB” tirgvedības speciāliste Ivita Šalajeva atzīst, ka 
Latvijas Kasieru čempionāts ir nozīmīgs, lai celtu kasieru prestižu Latvijā un lai moti-
vētu darbam esošos darbiniekus. 
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Uz sarunu maija sākumā aicinā-
jām pārtikas tirgotāju, maizes 
un konditorejas izstrādājumu 

ražotāju, kā arī veikalu “top!” tīkla līdz-
īpašnieku A/S “LPB” valdes priekšsēdē-
tāju, kurzemnieci Elīnu Ļaudamu. 

Paskaidro, kas īsti ir AS “LPB”? Ar 
ko nodarbojaties?

AS “LPB” ir daudznozaru uzņēmums, 
kurā ir apvienotas vairākas nozares – ma-
zumtirdzniecība, maizes ceptuve, kondi-
toreja, loģistika jeb sadales noliktava, kā 
arī nekustamie īpašumi, kas iekļauj pa-
šiem savu un nomāto īpašumu apsaimnie-
košanu. Šobrīd uzņēmumam Liepājā pie-
der arī divi tirdzniecības centri un kopā ar 
sadarbības partneriem notiek aktīva jauna 

loģistikas centra  darbības uzsākšanas 
Pierīgā. 

Kāds ir bijis tavs ceļš līdz šim uzņē-
mumam?

Pēc izglītības esmu uzņēmumu un ies-
tāžu vadītāja, taču lielāko darba pieredzi 
esmu bijusi cieši saistīta ar nekustamo 
īpašumu tirgu un tirdzniecību. Līdz 2014. 
gadam manā pārraudzībā bija uzņēmuma 
nekustamie īpašumi. Vēlāk pāris gadus 
dzīvoju un strādāju Rīgā, taču 2017. gadā 
atgriezos A/S “LPB”, lai uzsāktu uzņē-
muma veikalu attīstību Rīgas reģionā. 
2019. gada pavasarī nāca piedāvājums 
kļūt par valdes priekšsēdētaju uzņēmumā, 
kam arī piekritu. Uzņēmums un komanda 
man bija zināma, kā arī iepriekšējā valdes 

priekšsēdētaja bija atbalstoša un palika 
strādāt uzņēmumā par fi nanšu direktori. 
Pati esmu dzimusi Grobiņā, daudzus ga-
dus strādājusi Liepājā, bet šobrīd aktīvi 
atrodos starp Rīgu un Liepāju,  jo jauno 
projektu attīstība Rīgā un Pierīgā prasa 
nepārtrauktu līdzdarbību un klātbūtni. 

Kā radās A/S “LPB”?
Pirmsākumos es, protams, nepiedalī-

jos, bet šajā uzņēmumā sākotnēji apvie-
nojās vairākas patērētāju biedrības, kas 
kādreiz atradās Kurzemē. Sākotnēji tika 
izveidota “Liepājas patērētāju biedrība”, 
bet 2004. gadā tika mainīts nosaukums 
un kļuvām par akciju sabiedrību “LPB”. 
Sākumā  mums bija mazāk veikalu – zem  
desmit, bet šobrīd jau esam izauguši līdz 

TIRGUS PĀRDALE 
NOTIKS, BET JĀNOTUR 
SAVAS POZĪCIJAS
Tirdzniecības nozare pēdējā gada laikā ir  gājusi cauri daudziem pārbaudījumiem, turklāt tieši pārtikas 

tirgotāji bijuši tie, kuri strādāja visu laiku, bet bija spiesti mainīties, mācīties, pielāgoties, saprast un 

darboties, atbilstoši mainīgajiem valdības norādījumiem.

Liene Lote Čemme

Foto: Marta Martinsone-Kašs



23

www.tirgotajs.lv



24

INTERVIJA

43 veikaliem un jūnijā plānojam atvērt vēl 
vienu. 

Esam attīstījuši ražošanu, mums ir 
“Priekules maiznīca”, ar kuru noteikti 
lepojamies. Maizīti cepam malkas krāsnī 

un esam saglabājuši par pamatu dabīgās 
izejvielas. 

Nenoliedzami arī  pašiem savu tirdz-
niecības centru izveide pirms 20 gadiem 
bija liels izaicinājums.

Esam jauno novadu gaidās. Vai tas, 
ko mainīs Kurzemē un tirdzniecības 
nozarē? 

Viss ir atkarīgs no iedzīvotājiem. Ja 
reģionos būs iedzīvotāji, būs nepiecie-
šami veikali un attīstīsies tirdzniecība. 
Kopumā ideja ir atbalstoša, jo nav vaja-
dzīgi daudzi mazi, bet viens liels novads. 
Bet, protams, kā tas realizēsies dzīvē, vai 
nomaļākie reģioni netiks pamesti novārtā, 
to rādīs laiks. Turklāt laukos pastam un 
veikalam ir būtiska nozīme cilvēka ik-
dienā. Tā ir satikšanās un socializēšanās 
vieta. Uzskatu, ka lauku teritorijām šīs di-
vas lietas atņemt nevar. Kamēr attālākos 
reģionos būs cilvēki, tikmēr būs arī lielāki 
vai mazāki veikali. Pašreiz gan ir grūti 
spriest, kā viss attīstīsies, jo domāju, ka 
jauno novadu vadītājiem vēl būs jādomā, 
gan par pārvaldību, gan prioritātēm jaun-
izveidotajos novados. 

Mūsu uzņēmums Kurzemē ir pārstā-
vēts blīvi un visos iepriekšējos reģionu 
centros ir mūsu veikali. Attīstoties un 
domājot par nākotni ārpus Kurzemes 

“
Higiēnas normas šobrīd veikalos ir daudz 
augstākas, ja ne augstākās, kādas vispār 
jebkad Latvijas veikalos bijušas. Cilvēki ir 
iemācījušies viens otram negrūsties virsū, 
stāvot rindās. Patiešām mācās dezinfi cēt 
rokas un neapgrābstīt katru tomātu, kuru 
gatavojas ņemt.

GARŠĪGI. AS „LPB” pieder arī Priekules maizes ceptuve, kurā  maizīti cep malkas krāsnīs. Kurzemnieku konditoreju un 
maizi var iegādāties dažādos  veikalos Latvijā.
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teritorijas, plānojam attīstību arī  Pierīgas 
teritorijā. Bet, protams, pēdējo gadu laikā 
redzam tendenci, ka cilvēki vairāk pārvie-
tojas uz aktīvākiem centriem, kur ir dar-
ba vietas, lielāka rosība, skolas, kultūras 
pieejamība. Daudzviet lauku teritorijās 
paliek vien vecākā paaudzē, bet jaunās 
ģimenes klāt nenāk. Turklāt redzam, ka 
Rīga un Pierīga ir tās vietas, kas jo īpaši 
piesaista cilvēkus. Taču jāteic, ka šis, ie-
spējams, mainīsies. Pēdējais gads mums 
mācījis, ka strādāt varam attālināti. Tas 
nozīmē, ka cilvēkiem, kuriem, tuva ir 
daba, zaļā domāšana, ir iespēja dzīvot at-
tālākās vietās. 

Vai cilvēku migrācijas dēļ pēdējo 
gadu laikā ir nācies aizvērt kādu vei-
kalu? 

Vienu veikalu esam aizvēruši, bet dzī-
vē brīva vieta ilgi nestāv, un tur jau ir at-
vēries cits veikals. Bet kopumā, protams, 
ka mums nākas izvērtēt savu saimniecis-
ko darbību un ekonomisko pamatojumu. 
Tā ka visu šo pastāvēšanas laiku ir biju-

si vērojama kustība un nelielas izmaiņas 
mūsu darbībā. Esam gan atvēruši jau-
nus veikalus, paplašinājuši esošos, un ir 
nācies arī kādu veikalu slēgt, bet viss 
ir mainīgs, un tikai mainoties notiek 
attīstība. 

Latvijā sevi ik pa laikam piesaka 
jauni Latvijas pārtikas un nepārtikas 
preču mazumtirdzniecības tīkli. Kā iz-
jūtat konkurenci? 

Jā, konkurence, protams, ir jūtama arī 
tirdzniecības nozarē. Mēs “top!” veikalos 
liekam akcentu uz vietējiem produktiem 
un ražojumu. Turklāt “top!” īpašnieki ir 
Latvijas iedzīvotāji, tas ir latviešu kapitāls 
un līdz ar to ejam uz šo latvisko, vietē-
jo produktu. Protams, neaizmirstot arī to 
pircēju segmentu, kuri skatās uz lētākām 
precēm. Taču ir būtiski noturēt kvalitā-
ti. Pārstāvam mazo veikalu segmentu. 
Jūtamies tuvāk savam pircējam, kas arī 
mūsdienās ir svarīgi. Klienti, kas ir mūsu 
patstāvīgie klienti īpaši reģionos, pazīst 
pārdevējus, pārzina veikala sortimentu 

un zina, ko no šī veikala sagaidīt. Liela-
jās pilsētās, iespējams, tas ir tikai viens 
veikals no, kurā cilvēks iepērkas, un tur 
šī personiskā attieksme nav tik nepiecie-
šama. Taču šāda izmēra veikalos, kādi ir 
mūsu, tā ir laika ekonomija, par ko cilvēki 
arvien vairāk domā ne tikai Covid-19 lai-
kā. Mūsu laiks kļūst arvien dārgāks un, ja 
pārzinām sortimentu, spējam mazāk laika 
pavadīt veikalā, tas ir tikai pircēja iegu-
vums. Bet mēs ejam līdzi laikam un vēr-
tējam, kādu veikalu pircējs vēlas redzēt. 
Protams, mēģinām attīstīties, kļūstam 
modernāki. Esam ieviesuši savos veika-
los pašapkalpošanās kases un noteikti to 
turpināsim darīt. Tas gan, protams, ir risi-
nājums arī darba roku trūkuma dēļ. Tā kā 
laiks diktē savas vajadzības, kuras nevar 
palikt nepamanītas. Bet mūsu prioritāte ir 
palikt tuvāk pircējam un nepazaudēt uzti-
camību zīmolam. 

Kādi ir latviešu iepirkšanās para-
dumi? Vai tie mainās? 

Iepirkšanās paradumi pavisam noteikti 

KLIENTU IECIENĪTI. AS „LPB” valdes loceklis Guntis Ēvalds un valdes priekšsēdētāja Elīna Ļaudama patiesi 
lepojas ar Priekules maizes ceptuves produkciju.
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mainās. Kaut vai ja atceramies pirmās 
pašapkalpošanās kases Latvijā, kas 
ienāca lielajos veikalu tīkos. Sākotnēji 
bija jūtams cilvēku mulsums, pat bailes. 
Šobrīd arvien lielāka daļa klientu paši 
izvēlas savas preces noskenēt un vairs 
negaida, lai kasieris viņus apkalpotu. Bet 
te gan jāsaka, ka sabiedrība dalās. Jaunie-
šiem ir vienas, senioriem citas vēlmes, 
bet vēl jo vairāk redzam, ka iepirkšanās 
paradumi mainās reģionos un lielajās pil-
sētās. Ja skatāmies kaut vai šobrīd Rīga, 
Jelgava, Liepāja, kur arī atrodas mūsu 
veikali, redzam, ka daļa jaunās paaudzes 
cenšas iepirkties reizi nedēļā, kā tas no-
vērojams ārvalstīs. Bet reģionos tomēr 
cilvēkiem patīk katru dienu ieiet veikalā 
un paskatīties, kas jauns ir atvests. Kā jau 
iepriekš runājām, iespējams, pircējs vēlas 
ieiet veikalā un vienkārši aprunāties ar 
pārdevēju. Protams, te gan kovidlaiks vēl 
daudz ko mainījis, bet noteikti iepirkša-
nās paradumi atšķiras lielpilsētās un ma-
zākās apdzīvotās vietās. 

Starta stadijā mums vēl ir interneta 
veikals, kas arī savu vajadzību pieteica 
tieši pandēmijas laikā, jo cilvēki baidījās 
ne tikai iet uz veikalu, bet arī saprata, cik 
ērti, ka iepirkumus pieved pie durvīm. 
Tas gan vairāk ir Rīgas un Pierīgas re-
ģions, kurā izteikti pēc šāda pakalpoju-
ma saskatām vajadzību. Bet kopumā, ja 
vērtējam Covid-19 ietekmi uz iepirkšanās 
paradumiem reģionos, jāsaka, ka cilvē-
kiem tomēr patīk pašiem doties uz veika-
lu un iepirkties. Noteikti ne visiem intere-
sē iepirkšanās internetveikalā un pirkumu 
somu saņemšana pie namdurvīm. 

Kad Latvijā nonāksim tik tālu, ka 
dārzeņus, augļus veikalos neapgrābstī-
sim ar plikām rokām, bet iemācīsimies 
uzvilkt vienreizējās lietošanas cimdi-
ņus?

Šis ir iepirkšanās kultūras jautājums. 
Ceru, ka mainīsies, bet nedomāju, ka tas 
tik ātri notiks. Un te nu jāsaka, ka kovids 
kopumā ir bijis slikts, bet kaut ko labu 

arī noteikti atstās. Higiēnas normas šo-
brīd veikalos ir daudz augstākas, ja ne 
augstākās, kādas vispār jebkad Latvijas 
veikalos bijušas. Cilvēki ir iemācījušies 
viens otram negrūsties virsū, stāvot rin-
dās. Patiešām mācās dezinfi cēt rokas un 
neapgrābstīt katru tomātu, kuru gatavojas 
ņemt. Gribētos ticēt, ka arī pēc kovida vēl 
cimdu vilkšana kādu laiku turpināsies, 
bet kopumā nedomāju, ka sabiedrība ir 
tik gatava, lai pārņemtu šādu Eiropas lī-
meņa iepirkšanās kultūru. Pircējs mainās 
un mainās to paradumi.

Iespējams, tirgotājiem un Latvijas 
Tirgotāju asociācijai jāņem groži savās 
rokās un jāizglīto pircējs šādos jautā-
jumos? 

Noteikti! Patiesībā ir daudz šādi ie-
pirkšanās kultūras jautājumi, kuros varētu 
sabiedrību uzrunāt un izglītot. Te tirgotā-
ji varētu sadarboties, jo, kā zinām, viens 
nav cīnītājs. Ja šajā jautājumā vienotu 
regulējumu un nostādnes pieņemtu visi 

IKDIENĀ STRĀDĀ ROKU ROKĀ. AS „LPB” viena no tradīcijām ir dažādi kolektīva saliedēšanas pasākumi.
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“
Nedomāju, ka arī mūsu pašu 
darbiniekiem ir bijis viegli strādāt 
telpās, kur nemitīgi skan audio ieraksti 
par to, ka veikala telpās nav ieteicams 
ilgi uzturēties, ka aicina klientus telpas 
pēc iespējas ātrāk pamest. Šis ir bijis 
patiešām emocionāli smags laiks.

Latvijas tirgotāji, mēs daudz tiešāk uzru-
nātu pircējus.

Kādu vēl ietekmi būs atstājis kovid-
laiks? Ko var novērot sabiedrībā? 

Šis laiks mūs attālina visās jomās.  Un 
ne tikai pircēju attālina no plaukta, bet 
arī attiecībās. Masku nēsāšana, distances 
ievērošana veicina cilvēku nesveicināša-
nos, nesarunāšanos un pat vienam otra ne-
atpazīšanu. Domāju, ka tas vēl vairāk vei-
cina šo viensētas dzīvošanas modeli. Bet 
arī kolektīvos ir grūti uzturama komandas 
kopā strādāšana, sadarbošanās, jo katrs 
arī profesionālā līmenī esam prom, atsta-
tus un strādājam attālināti. Arī attālinātā 
komunikācija ar partneriem neveicina 
ciešākas attiecības. Tas viss patiešām nāk 
kā pārbaudījums, un cilvēku savstarpējās 
attiecības kļūst vēsākas. 

Agrāk, lai veicinātu kolektīva salie-
dēšu tika rīkoti dažādi pasākumi, kuri 
stiprināja mūs kā komandu. Gaidām, ka 
pēc visiem ierobežojumiem spēsim atkal 
satikties kuplākā skaitā.

Ja atgriežamies pie tirdzniecības 
nozares nākotnes vīzijas, kas mainī-
sies? 

Domāju, ka tirgotāju starpā pieaugs 
arvien lielāka konkurence un katrs domās, 
ar ko startēt – zemām cenām, kvalitāti, 
bonusiem, modernāku aprīkojumu vai ko-
šākiem skatlogiem. Pircējiem noteikti būs 
iespēja izvēlēties tuvāko, ērtāko vai savai 
gaumei atbilstošāko veikalu. Jo tirgotājs 
jau visu dara tikai un vienīgi sava klien-
ta vēlmju izdabāšanai. Mums nemitīgi 
jādomā, ko pircējs vēlas saņemt? Kādu 
pakalpojumu, preci… Protams, lielie tīkli 
investējas un arī mazie veikalu tīkli cen-
šas darīt tik, cik tas mūsu spēkos. Katrā 
gadījumā visi strādā, domājot par attīstī-
bu, jo veikali nebūs tādi, kādi bija desmit 
gadus atpakaļ. Un arī mēs, kā jau minē-
ju, esam visi šobrīd noliktavas centrali-
zācijas jautājumā iesaistīti, jo saprotam, 
ka pašiem ir būtiski uzlabot savu loģisti-
ku. Tādēļ Mārupē, netālu no lidotas, kopā 
ar sadarbības partneriem atveram paši 
savu jauno loģistikas centru, kur tad ērti 
varēsim saņemt preci un tālāk jau nogā-
dāt to uz mūsu “top!” veikaliem. Virs-
mērķis ir vēlme samazināt izmaksas. Lai 

produkti būtu pieejamāki mūsu veikalos.  
Un patiesībā redzam, ka visi veikalu tīkli 
iet uz savu loģistiku un piegāžu tīklu iz-
veidi. 

Šis ir laiks, kad vienkārši ir jāpieņem 
modernizācija un tehnoloģijas. Citādāk 
vairs nevar. Jāpieņem, ka jaunieši ērti 
jūtas, preces skenējot paši vai iepērko-
ties telefonos. Un no tā neizbēgsim. Taču 
nevaram  aizmirst, ka reģionos ir cilvēki, 
kuriem ir mazāk viedierīču un tehnoloģis-
ko prasību. Tur ļoti svarīgs cilvēciskais 
faktors, bet viņi tāpat prasa kvalitāti, at-
tieksmi, kas arī nav mazsvarīgi. Bet, kā 
jau runājām, pavisam tuvā nākotnē, tirgus 
pārdale notiks, bet kā mēs sakām, esam 
piemājas veikals, “čību” veikals, kas tu-
vāks savam pircējam. Domāju, ka arī šādu 
nelielu veikalu vieta saglabāsies līdzās hi-
permārketiem un spēsim noturēt “top!” 
tīkla pozīcijas Latvijā līdzās Lidl un ci-
tiem lielajiem tīkliem.

 
Minēji, ka jūsu veikali labprāt sa-

darbojas ar vietējiem zemniekiem, ra-
žotājiem. Vai to ir viegli nodrošināt, vai 
beigās Ķīnas, Ukrainas vai Spānijas 
augļus un dārzeņus iepirkt ir izdevī-
gāk?

Protams, tas ir svarīgi. Bet te atkal 
varam runāt par to, cik būtiska ir šī lo-
ģistika un sava loģistikas centra izveide. 
Jo nereti vietējam ražotājam tādas nav un 
viņš nevar uz 40, 100 vai 200 veikaliem 
aizvest savu preci. Tas arī mums atvieglos 

sadarbību ar vietējiem zemniekiem. Tas 
noteikti pavērs lielāku iespēju vietējiem 
ražotājiem būt mūsu tīklā ar saviem pro-
duktiem. 

Valstī samazinās cilvēkresursi. Vai 
nav tā, ka arī pārdevēja prestižs būtu 
uzlabojams, lai piesaistītu jaunus dar-
biniekus?

Protams, samazinās. Vēl nezinām, 
kādas sekas uz ekonomiku un cilvēku 
labklājību atstās kovids. Cik cilvēku no 
Latvijas aizbrauks? Un patiesībā jau arī 
tehnoloģiju ienākšana veikalos ir viens 
no risinājumiem, lai samazinātu cilvēk-
resursus un produkta cena plauktā kļūtu 
konkurētspējīgāka ar lielajiem tīkliem. 
Runājot par pārdevēja prestižu, jāteic, ka 
veikalu un pārdevēja darba specifi ka ir 
ļoti dažāda. Pavisam kaut ko citu sagai-
da no pārdevēja, kas strādās apģērbu vai 
tehnikas veikalā. Protams, ja runājam par 
pārtikas veikalu, tad pārdevēja darbs ir 
fi ziski smags. Ar rokām diendienā pārde-
vēji pārcilā preces veikalu plauktos. Tās 
ir nogurdinošas darba stundas, un patiesī-
bā ne katrs spēj veikt šos darba pienāku-
mus. Pārdevēja darbs arī emocionāli nav 
viegls, jo ir jābūt gatavam komunicēt ar 
pircēju. Turklāt nav jau arī noslēpums, ka 
ļoti bieži tieši pārdevēji ir tie, kuri saņem 
cilvēku dusmu un neapmierinātības izvir-
dumu par notiekošo valstī.  Un tas kopu-
mā nav viegli. Un pietrūkst profesionālas 
skolas, kas apmācītu jaunos pārdevējus. 
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Tas viss ir pašu uzņēmēju rokās. Tāpat 
pārdevējiem noteikti noderētu reizumis 
psiholoģisks atbalsts, lai varētu izrunāt to, 
kas ikdienas darbā ar cilvēkiem sakrājas 
uz sirds. 

Vai mūsdienās klienti atšķir pārde-
vēju no tirgotāja? 

Jā, to arī ikdienā redzam veikalos, 
ja tirgotājs ir ieinteresēts vai ja viņam 
piemīt tās īstās un vajadzīgās rakstura
īpašības, tad viņš notirgos jebko. Bet ir 
cilvēki, kas, iespējams, šo darbu veic, bet 
īsti šajā profesijā aicinājumu nesaskata. 
Jo patiesībā jau interesants var būt arī 
pats tirgošanās process, kas ļoti spēcīgs 
ir citām kultūrām. Produkta piedāvāša-
na, informācijas pasniegšana… Te jāsa-
ka, vai nu cilvēkam ir tirgotāja gēns vai 
nav. Pieļauju, ka mēs katrs dzīvē esam 
saskārušies ar kādu labu tirgotāju, nevis 
pārdevēju vien. Tirdzniecība un pārdevēja 
profesijas prestižs visa mūža garumā bija 
arī mūsu uzņēmuma vienam no dibinātā-
jam Ivaram Strautiņam. Aizejot viņsaulē, 
kopā ar Tirgotāju asociāciju akcionāri 
nolēmuši dibināt “Ivara Strautiņa balvu”, 
kuras mērķis ir aktualizēt un popularizēt 
pārdevēja profesijas svarīgumu. 

Šobrīd Latvijas Tirgotāju asociācija 
sadarbībā ar Jēkabpils Agrobiznesa ko-
ledžu organizē Kasieru čempionātu, kur 
noslēgumā tiks pasniegta Ivara Strautiņa 
vārdā nosauktā speciālā balva 1000 eiro 
apmērā. Čempionāta ideja ir izcelt kasie-
ri-līderi, kurš rāda aktīvu piemēru citiem 
un kuram „kauns slikti strādāt”. Ivars 
Strautiņš bija mūsu uzņēmumā īpaši gai-
dīts ciemiņš un autoritāte, tāpat kā domā-
ju daudzu citu ar pārtikas tirdzniecību un 
ražošanu saistīto, kuru biedrs, dalībnieks, 
līdzīpašnieks vai padomdevējs viņš bijis.  
Arī mani Ivars atbalstīja, deva vērtīgus 
padomus un stiprināja neapstāties pie sa-
sniegtā. Esmu pateicīga, ka man bija tāda 
iespēja iepazīt tik garā spēcīgu personību 
kā Ivars.  

Kā tev šķiet, kas ir tavas pozitīvās 
rakstura īpašības, ko tevī  toreiz darba 
devēji novērtēja?

Domāju, ka tā ir spēja risināt dažādus 
jautājumus. Elastīgums dažādu lēmumu 
pieņemšanā un problēmu risināšanā, at-

bildības sajūta un darba spējas. Es noteik-
ti pārstāvu demokrātisko vadības stilu un 
ceru, ka to novērtē mani kolēģi.  Jo šis ir 
darbs komandā un ir jāspēj sastrādāties. 
Prasme uzklausīt, diskutēt, tas palīdz 
nonākt pie labākajiem risinājumiem. Jo 
viens cilvēks nekad nevar ne zināt, ne iz-
darīt visu, tādēļ darbs komandā ir svarīgs 
un ne tikai tirdzniecības nozarē. 

Kā raugies, ja ar kolēģiem nākas 
sastrādāties attālināti? Arī jūsu uzņē-
mumā ne visi esat uz vietas Liepājā?

Uzņēmuma birojs atrodas Liepājā, 
ievērojot noteikumus, esam saglabājuši 
darbu klātienē, daļa kolēģu darbu veic 
attālināti, bet kopumā tāpat kā mūsu vei-
kali, esam strādājuši klātienē, jo ne visus 
tirdzniecības procesus var nodrošināt 
attālināti. Ar partneriem komunikācija 
notiek attālināti, dažādās platformās. Ja 
runājam par attālināto darba modeli, strā-
dāt var. Īpaši šajā laikā esam pieraduši pie 
tiešsaistes sanāksmēm un daudz kā cita. 
Bet mana paaudze noteikti vēl ir tā, kas 
novērtē fi zisko komunikāciju un kontak-
tu. Lai gan pieļauju, ka nākotnē viss no-
tiks vēl attālinātāk. 

Šobrīd jau varam izvērtēt gadu 
tirdzniecībā ar Covid-19. Tas bijis da-
žāds un viļņveidīgs arī pircēju domās 
un izbīlī par notiekošo. Kā vērtē šo 
gadu? 

Gads patiešām ir sadalāms vairākos 
posmos. Atminos sākotnējo neziņu, izbīli. 
Cilvēkos bija jaušamas patiešām bailes un 
tika kultivēts attālinātais darbs, neiešana 
laukā no mājām. Tad vēlāk, pagājušajā 
vasarā, viss nedaudz pierima, taču turpi-
nājās ikvienā veikalu tīklos epidemiolo-
ģisko prasību ievērošana un uzlabošana, 
kas nu jau kļuvusi par pierastu lietu. Pro-
tams, sekoja nepārtikas veikalu slēgšana 
un vēl viens šoks gan tirgotājiem, gan 
pircējiem. Pārtikas veikali ir turpinājuši 
strādāt  visu laiku, un noteikti jutām, ka 
grūti bija mūsu darbiniekiem. Bija jācīnās 
arī pašiem gan ar baiļu pārvarēšanu, gan 
psiholoģisko spiedienu no apkārt notie-
košā. Nedomāju, ka arī mūsu pašu darbi-
niekiem ir bijis viegli strādāt telpās, kur 
nemitīgi skan audio ieraksti par to, ka vei-
kala telpās nav ieteicams ilgi uzturēties, 

ka aicina klientus telpas pēc iespējas ātrāk 
pamest. Šis ir bijis patiešām emocionāli 
smags laiks. 

Esmu pateicīga mūsu komandai, dar-
biniekiem, kuri ir ticējuši mums kā uzņē-
mumam, godprātīgi pildījuši darba pienā-
kumus. Mūsu veikalos nav bijuši arī lieli 
slimības uzliesmojumi, jo piesardzība no-
teikti ir darījusi savu, taču nezinām, kā un 
kad viss beigsies. Šis gads arī tirgotājiem 
un Latvijas Tirgotāju asociācijai pagāja 
ciešā dialogā ar valdību. Tas gan pierādī-
ja, ka ne viss ritēja veiksmīgi un no val-
dības varētu sagaidīt gan lielāku izpratni 
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par tirdzniecības nozari, gan ātrāku pašu 
lēmumu pieņēmēju kļūdu labošanu attie-
cībā uz nozari. Nereti saskarāmies ar pret-
runīgiem lēmumiem, ar dažādu institūciju 
pārbaudēm un uzraudzību. Daudz kas ir 
bijis mulsinoši. 

Šobrīd arī nozares pārstāvjiem 
ir iespēja vakcinēties. Kāda ir darbinie-
ku nostāja šajā jautājumā?

Vakcinēties, vai nē noteikti paliek 
mūsu darbinieku pašu ziņā, jo to noteik-
ti negrasāmies uzspiest. Tas nedrīkst tikt 

uzspiests. Ir jābūt izvēles brīvībai. Taču 
jācer, ka vakcinēšanās process valstī 
sekmēs to, ka spēsim atgriezties normālā 
dzīves ritmā. Varēsim iet uz veikaliem, 
kafejnīcām un restorāniem. Varēsim pa-
skatīties viens otram acīs, pasmaidīt un 
beidzot aprunāties klātienē. Kā jau ie-
priekš runājām, aiz muguras ir ļoti grūts 
un sarežģīts laiks, kurā esam atsvešināju-
šies vien no otra un pazaudējuši cilvēcis-
kās ikdienas attiecības. Ceru, ka sabiedrī-
ba kopumā saprot vakcinēšanās nepiecie-
šamību.

Jūsu kolektīvā ir ap 600 darbinie-
kiem. Vai bijis viegli kopā ar viņiem 
pārvarēt šo sarežģīto laiku? 

Valdības lēmumi bieži vien bija ne-
skaidri un mainīgi. Vienu brīdi tika pa-
sniegta viena informācija, pēc stundas 
nāca jau labota. Novērtēju kolēģu izpratni 
un komandas darbu arī veikalos katram 
savā mikrovidē. Esam strādājuši roku 
rokā, un liels paldies komandai, kuriem 
šis laiks ir bijis visai liels pārbaudījums 
un ceru, ka arī turpmāk kopā mums viss 
izdosies. y

KOMANDĀ IR SPĒKS. Elīna Ļaudama saka: „Es noteikti pārstāvu demokrātisko vadības stilu un ceru, ka to novērtē mani ko-
lēģi.  Jo šis ir darbs komandā un ir jāspēj sastrādāties. Prasme uzklausīt, diskutēt, tas palīdz nonākt pie labākajiem risinājumiem.”
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UZŅĒMĒJA STILS

Stiliste Madara Biezā stāsta, ka vei-
kalos ir pieejamas dažādu fi rmu, 
kvalitātes, krāsas, izskata, mate-

riāla datorsomas un norāda, ka būtiski ir 
izvēlēties patiešām somu, kas kalpos labi, 
jo visticamāk uzņēmējam datorsoma kļūst 
par ikdienas darba somu, kurā tiek ievie-
toti vēl dokumenti, plānotājs, rakstāmpie-
derumi un varbūt vēl kādas svarīgas lie-
tas.  Patiesībā, ar šo tad stiliste arī iesaka 
sākt – saprast, cik biežai lietošanai dator-
soma paredzēta un kas tajā tiks ievietots? 
Vai tikai portatīvais dators, vai vēl virkne 
citu lietu. 

“Somas funkcionālais mērķis ir ļoti 
būtisks. Tas ietekmē gan somas izmēru, 
gan materiālu, no kura soma izgatavota. 
Ir skaidrs, ka lielākā daļa portatīvo da-
torsomu nodrošina ierīces drošību, kā arī 
papildus vietu jūsu klēpjdatora lādētājam. 
Nenoliedzami ir datori, kuriem nebūt nav 
nepieciešams līdzi vienmēr ņemt lādētāju, 
jo to baterija ilgi tur bez lādēšanas. Tad, 
iespējams, nav nepieciešama milzīga da-
torsoma ar papildus nodalījumiem lādē-
tāja pārnēsāšanai,” saka stiliste, bilstot, 
ka datorsomas iedala divās kategorijās 
– somas ar rokturi un mugrsomas. Kā 
trešā grupa varētu būt – mapveida plā-
nās datorsomas. Viņa skaidro, ka biežāk 

datorsomas būs gatavotas no neilona vai 
ādas, kas noteikti būs jaušams arī cenu 
diapazonā. Tāpat būtisks parametrs ir so-
mas lielums, kas cieši saistīts ar klēpjda-
tora izmēru un kam noteikti ir jāpievērš 
uzmanība. 

“Klasiskā klēpjdatora soma ir ļoti va-
jadzīgs aksesuārs, kam ir gan praktiskas, 
gan vizuālas priekšrocības, turklāt tās 
ir dažāda dizaina, lai atbilstu atšķirīgām 
vajadzībām, gan tiem, kas dod priekšroku 
somas nēsāšanai uz pleca, pie rokas vai 
liekot uz muguras. Noteikti biroja dāmai, 
kas valkā smalku žaketi un ikdienā pār-
vietojas augstpapēžu kurpēs nepiestāvēs 
smagnēja plecu soma vai mugursoma. 
Drīzāk tā būs kvalitatīva ādas vai auduma 
rokas soma, kas paredzēta datora pārnēsā-
šanai,” saka Madara Biezā.  

Runājot jau par konkrētiem soļiem, 
kā tad izvēlēties atbilstošu somu, stiliste 
patiešām sāk ar somas izmēru, kuram jā-
atbilst datora izmēram. “Ir visai muļķīgi, 
ja jūsu dators ar lielām mokām ietilpst da-
torsomā, turklāt tajā vēl nav vietas citām 
jums aktuālām lietām. Vai arī būs negau-
mīgi, ja liela izmēra somā iemetīsiet savu 
nelielo klēpjdatoru, kurš pa somu šļūkās 
un mētāsies ikreiz, kā somu pacelsiet. 
Ideālā gadījumā, iegādājoties somu, ņe-

miet līdzi klēpjdatoru, lai redzētu, vai tas 
der labi,” saka stiliste. 

Vēl viens būtisks aspekts, vai ikdienā 
paši pārvietojaties savā autā vai brauciet 
ar velo, vai sabiedrisko transportu. “Ja 
jāpārvietojas sabiedriskajā transportā, 
ieteiktu somu ar papildus polsterējumu. 
Ja brauciet ar velosipēdu, ērtāka būs da-
tormugursoma. Ja vairāk pārvietojieties 
kājām, apsveriet rokassomu, kas ir ūdens-
necaurlaidīga, ērta, taču nebūs jāliek visu 
laiku uz viena pleca. Visērtāk, ja ir savs 
auto un soma ir pat vairāk kā stila ele-
ments,” bilst stiliste. 

Nenoliedzami ikvienai somai ir da-

DATORSOMAI 
JĀBŪT 
ATBILSTOŠAI UN 
KVALITATĪVAI
Nevienu uzņēmēju mūsdienās nevaram iedomāties bez sava darba 

datora. Turklāt, ja tas jāņem ikdienā līdzi uz dažādām sanāksmēm, 

pasākumiem, konferencēm, apmācībām, tad skaidrs, ka bez 

datorsomas neiztikt. 

Liene Lote Čemme
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žādas papildus kabatas un nodalījumi, 
kas nav mazsvarīgi. Iespējams, somā būs 
jāliek datorpele, lādētājs vai vēl kas cits. 
Tam noderēs patiešām kvalitatīvi un ērti 
izplānoti nodalījumi. Turklāt ne mazāk 
būtiski pievērst uzmanību šuvēm un rā-
vējslēdzējiem. Ja tas viss būs nekvalita-
tīvs, soma nepildīs vajadzīgās funkcijas 
un ātri vien būs jādomā par jaunas somas 
iegādi. 

“Es patiešām teiktu, ka jābūt ir iztu-
rīgam audumam. Turklāt atcerēsimies, ka 
soma ir paredzēta, lai aizsargātu jūsu da-
toru. Tas nozīmē, ka audums ir gan viegls, 
gan izturīgs. Kvalitatīvi rāvējslēdzēji ir 

ļoti svarīgi, lai jūsu klēpjdators būtu droši 
ieslēgts somā. Papildu polsterējums sva-
rīgs ir uz pleca siksnas, ja tādu izvēlaties. 
Tas būtiski ne tikai tādēļ, lai somas siksna 
būtu stingra un nesaplīstu, bet arī lai pa-
sargātu jūsu mugurkaulu. Jā, ir arī regulē-
jamas plecu siksnas, kas arī ir lieliski, ja 
jāizvēlas šāda veida soma. Tas nodrošinās 
to, ka soma atbildīs jūsu augumam,” pa-
domos dalās stilsite, norādot, ka ne mazāk 
svarīgi, lai somai būtu ūdensizturīga, lai 
nodrošinātu, ka klēpjdators ir drošībā vi-
sos laika apstākļos. 

Nenoliedzami Latvijā netrūkst vei-
kalu, kuros somas iegādāties, taču vien-

mēr vajag atcerēties, ka būtiska ir preces 
kvalitāte un garantija. Tāpat jāizvērtē, vai 
datorsoma ir no ādas vai ādas imitācijas, 
lai nenāktos par preci pārmaksāt. Tie, ku-
riem patīk košākas un stilīgākas lietas, var 
iegādāties datorsomu ne tikai melnā vai 
pelēkā krāsā. Tās pieejamas arī citās un 
tiešām košās krāsās. “Te gan jāuzmanās, 
lai datorsoma nekristu laukā no koptēla. 
Ja tomēr darbs saistīts ar biroju vai kādu 
augstāku valsts iestādi, tad koši violeta 
vai sarkana datorsoma diezin vai ir nepie-
ciešama. Tad vislabāk iederēsies neitrālas 
krāsas, kvalitatīva materiāla un viegla 
soma,” pamāca Madara Biezā. y
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NODERĪGI

Liene Lote Čemme

L. Bērziņa atzīst, ka ļoti reti pasīvā 
agresija nonāk darba aizsardzības speciā-
listu vai personāla speciālistu redzeslokā 
kā risināms jautājums. Un ne tāpēc, ka tā 
būtu nekaitīga, bet gan tāpēc, ka tās spēks 
un postošā iedarbība ir maz redzama. Pa-
sīvā agresija ir netieša, bet ne mazāk kai-
tīga vardarbības forma. 

“Agresija lielākoties ir stratēģija, ne-
vis simptoms vai slimība. Cilvēki, kas 
to piekopj, apzināti vai neapzināti mēra, 
kādu efektu viņu rīcība atstāj,” skaidro 
L. Bērziņa, bilstot, ka pasīvajai agresijai 
var būt daudzas sejas. Piemēram, apzināta 

kavēšana, indīgi joki, piezīmes, sarkasms, 
vilcināšanās pabeigt uzdevumus, pretes-
tība un spītība, informācijas nenodošana 
vai izkropļošana, prokrastinācija, rezultā-
tu sabotēšana un daudz kas cits. 

Tāpat L. Bērziņa skaidro, ka cilvēki, 
kuri ir tendēti uz pasīvo agresiju, var būt 
ļoti dažādi. Ikvienam no mums ir jāiemā-
cās tos kolektīvā atpazīt. 

“Piemēram, ir tādi, kas jebkurā brīdī 
var iedurt dunci mugurā. Viņi būs drau-
dzīgi un komplimentējoši tavā klātbūtnē, 
bet aiz muguras diskreditēs tevi. Var būt 
cilvēki, kuri izdarīs visu, ko prasāt, tieši 

tā, kā prasāt, nekad neko vairāk. Vai tikai 
pašu minimumu, lai jums nebūtu iemesla 
par viņiem sūdzēties, bet neizrādīs inicia-
tīvu, nepalīdzēs, nenorādīs uz riskiem vai 
kļūdām. Ir tādi, kurus dēvē par sabotie-
riem. Viņi  “aizmirsīs” termiņus, sajauks 
datumus, kļūdīsies ar faktiem un slaidiem, 
pārteiksies ar mērķi parādīt tevi iespējami 
negatīvā gaismā,” stāsta speciāliste un 
atklāj, ka ir vēl tāds cilvēku tips, kurus 
var dēvēt par krīžu speciālistiem. Viņi it 
kā tevi glābj no krīzēm, bet patiesībā tās 
arī rada, lai augstākās vadības priekšā labi 
izskatītos uz jūsu fona.

PASĪVĀ AGRESIJA 
DARBA VIDĒ

Līga Bērziņa ikdienā strādā ar jautājumiem, kuri 

skar vardarbību darba vidē. Pirms mēneša bija 

iespēja piedalīties viņas organizētajā tiešsaistes 

lekcijā un jāteic, ka tajā bija daudz noderīga. 

Turklāt pieļauju, ka daļa strādājošo ar to ikdienā 

sastopas, bet paši to īsti nesaprot vai nevar pareizi 

nodefi nēt. 
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Pasīvi agresīvs cilvēks cenšas kontro-
lēt, ievainot, diskreditēt citus, izvairoties 
no atbildības. Konfrontācijas gadījumā 
viņi izskatās pārsteigti, ka tā vispār ir 
problēma un centīsies atbildību novelt 
uz kādu citu vai uz apstākļu sakritību,” 
skaidro L. Bērziņa, norādot, ka pasīvā ag-
resija ietekmē ne tikai produktivitāti, bet 
arī sadarbības kvalitāti un kadru mainību. 
Tai ir postoša iedarbība gan uz grupām, 
gan atsevišķiem cilvēkiem. Turklāt šāds 
pasīvi agresīvs cilvēks ir izdevīgs pats 
sev, jo viņam ir daudz mazāk darba.

Pasīvā agresija vienmēr atstāj ietekmi 
uz komandu. Parasti tas ir iemesls, kādēļ 
veidojas iekšējās intrigas, mikrogrupas, 
aprunāšana un citas negatīvās tendences 
kolektīvā. 

“Ja vadītājs netiek galā ar pasīvi agre-
sīvu darbinieku, viņš var zaudēt cieņu pa-
doto un arī citu vadītāju acīs. Viņu uztvers 
kā vāju līderi un nekompetentu vadītāju,” 
komentē speciāliste. 

Uz jautājumu, kādēļ pasīvā agresija 
veidojas, L. Bērziņa norāda: “Pasīvo ag-
resiju parasti īsteno cilvēki, kuri netic, ka 
ar atklātu, veselīgu komunikāciju ko var 
atrisināt. Viņiem nav tādu zināšanu, pras-
mju, pieredzes. Iespējams, viņiem ir ne-
gatīva pagātnes pieredze. Tās var arī būt 
bailes uzņemties vadību un atbildību, un 
tad šie cilvēki kontrolē vidi netieši. Taču 
būtiski ir vērst uzmanību uz to, ka varmā-
ka savā kolektīvā nekad neuzsāks agresiju 
bez robežu pārbaudes, kas var skart jau-
tājumus par atpūtas un privāto telpu, pie-
nākumu izpildi, izskatu un komunikāciju 
savā starpā un citām lietām. Tāpēc bieži 
kolektīva apmācības palīdz labāk nekā in-

dividuāls darbs ar agresoru. Bieži vadītāji 
vardarbību redz kā indivīda problēmu un 
mēģina to atrisināt individuālā līmenī, bet 
vardarbība parasti notiek, vai nu iesaistot 
daudzus cilvēkus vai arī daudzu cilvēku 
priekšā,” saka L. Bērziņa. 

Var gadīties, ka mēs paši veidojam 
pasīvās agresijas slazdus, – emocionāli 
reaģējot uz notikumiem, saasināti reaģē-
jot uz kritiku, īstenojot glābēja vai upu-
ra uzvedību, nespējot pieņem vai pateikt 
“nē”. Kolēģi, jūtot, ka nevar runāt ar jums 
atklāti, var sākt īstenot pasīvi agresīvu uz-
vedību.

L. Bērziņa uzsver, ka ir būtiski ko-
lektīvos runāt par pasīvo agresiju. Palīdz 
kolektīva apmācības, kā arī vadlīnijas ar 
norādēm, kur griezties pēc palīdzības. 
“Jo labāk komanda zinās manipulācijas 
paņēmienus, jo grūtāk būs tos izmantot. 
Vardarbība tik viegli nepāriet. Pētījumi un 
pieredze rāda, ka izvairīšanās no konfron-
tācijas un nekā nedarīšana palielina var-
darbību darba vidē,” norāda speciāliste.

Paliek aktuāls jautājums, ko vajag vai 
nevajag darīt, ja darba vietā izjūtam pasī-

vo agresiju. Viens no ieteikumiem – ne-
reaģēt emocionāli.

“Emociju izvirdumi ir kā balva šiem 
cilvēkiem. Tā viņi iegūst pārākuma un 
kontroles sajūtu. Noteikti nevajag baidī-
ties uzdot tiešus jautājumus. Piemēram, 
vai tu, lūdzu, varētu man pastāstīt, kas 
tieši tevi tajā neapmierināja? Tu sarkas-
tiski komentēji idejas. Tu patiešām tā arī 
biji domājis? Uzstādiet robežas retorikā. 
Kāds bija šī teikuma mērķis? Trenējieties 
uzdot sarežģītus jautājumus! Piemēram, 
kurš būs ieguvējs, ja šis projekts izgāzī-
sies?,” stāsta L. Bērziņa. Nebaidies kon-
frontēt uzvedību, jo varmākas paļaujas uz 
klusumu.

Runājot par šo tematu, L. Bērziņa 
bilst, ka nekas nebūs ātri. Līdzīgi kā pasī-
vi agresīvais cilvēks lēnām pārņēma kon-
troli kolektīvā, tas prasīs daudz vairāk lai-
ka, lai līdzsvarotu komandu atpakaļ. “Bet 
par šo jautājumu noteikti ir jārunā. Vēl 
es ieteiktu ikvienam līdzsvarot darba un 
ģimenes dzīvi un iemācīties pateikt “nē”, 
kad tas patiešām ir nepieciešams,” tā 
L. Bērziņa. y

Agresija lielākoties ir stratēģija, nevis 
simptoms vai slimība. Cilvēki, kas to 
piekopj, apzināti vai neapzināti mēra, kādu 
efektu viņu rīcība atstāj.

“
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IEKŠĒJĀ KOMUNIKĀCIJA -–
BŪTISKA

 Ikviens uzņēmums saskārās ar pēk-
šņiem un varbūt pat nebijušiem izaicinā-
jumiem darba procesa organizēšanā un 
komunikācijas nodrošināšanā, kā arī tika 
pārbaudīta gatavība pielāgoties esošajai 
un neparedzamajai situācijai nākotnē. Uz-
ņēmumu pastāvēšanas nolūkos kā viena 
no svarīgākajām prioritātēm bija nepie-
ciešamība pārnest un nodrošināt visu iek-
šējo komunikāciju digitālajā vidē. Pērnā 

gada situācija virzienā uz digitālo trans-
formāciju ir bijis pamatots iemesls uzņē-
mumiem attīstīties, investēt tehnoloģijās, 
kā arī gan vadītājiem, gan darbiniekiem 
papildus apgūt jaunas prasmes. Gada lai-
kā, paātrinoties digitalizācijai, ir mainīju-
sies ikvienas organizācijas darba vide. Vēl 
vairāk kā jebkad agrāk organizāciju va-
dītāji atzinuši iekšējās komunikācijas 
nozīmi. 

Arī attālinātais darbs vairākos uzņē-
mumos ir jaunā norma, kas vadītājiem 

liek pievērst pastiprinātu uzmanību vai-
rākiem iekšējās komunikācijas jautāju-
miem, piemēram, kā nodrošināt un vadīt 
savstarpējo saziņu, sadarbību un savlaicī-
gu informācijas apriti, vienotu pieeju in-
formācijai, darba un sapulču organizēša-
nu, darbinieku motivēšanu, psiholoģisko 
noturību, noturētu darba produktivitāti. 

Iekšējā komunikācija uzņēmumā nav 
tehnisks darbinieku informēšanas pro-
cess, kas aprakstāms sarežģītās procedū-
rās, bet tā centrālais elements ir cilvēki 

DIGITĀLIE RISINĀJUMI 
COVID-19 LAIKĀ

Maira Kalniņa, Augstskolas “Turība” Sabiedrisko attiecību programmas studente 

Lai gan pēdējās desmitgades laikā internets un digitalizācija ir mainījusi visas komunikācijas jomas organizācijās, un 

darbinieki izmanto digitālos kanālus, lai sazinātos ne tikai darba vietā, bet arī personiskajā dzīvē, tomēr pagājušā gada 

sākumā negaidītā vīrusa COVID-19 izplatība pārsteidza iedzīvotājus un organizāciju vadītājus visā pasaulē.
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ar savām emocijām, attieksmi un attie-
cībām. Mūsdienās darbiniekiem, it īpaši 
jauniešiem, ļoti svarīga ir jēgpilna rīcība 
darba pienākumu izpildē, tāpēc uz iekšējo 
komunikāciju jāskatās, kā uz savstarpējās 
iesaistes, iedvesmošanas un uzticības vei-
došanas procesu. Tā balstās uz organizā-
cijas misiju, redzējumu un vērtībām, kas 
atbalsta organizācijai raksturīgo kultūru, 
ļauj uzturēt un attīstīt organizācijas identi-
tāti. Ideālā gadījumā darbinieku vērtībām 
jābūt identiskām organizācijas vērtībām. 

Organizācijā iekšējai komunikācijai ir 
vairākas funkcijas, sešas no tām ir domi-
nējošas: informēt, regulēt, integrēt, pār-
valdīt, pārliecināt un socializēt.

COVID-19 vīrusa izplatības laikā, ja 
vien ir bijusi iespēja, uzņēmumi ir pārgā-
juši uz attālinātu darba vidi, un darbinieki 
izmanto portatīvos datorus, mobilos tālru-
ņus un videokonferences, lai nodrošinātu 
nepārtrauktu darba procesu. 

PSIHOLOĢISKĀ IETEKME UZ 
CILVĒKIEM

Svarīgi ir ņemt vērā šī brīža organi-
zāciju iekšējā klimata izmaiņu negatīvās 
sekas – darbinieku trauksmes, spriedzes, 
neuzticības, nedrošības sajūtas, pārpra-
tumu veidošanās utt. Pētījums, kurā tiek 
izvērtēta karantīnas ierobežojumu psiho-
loģiskā ietekme uz cilvēkiem, kuri visu 
laiku atrodas noteiktā vietā, piemēram, 
mājās, liecina, ka ierobežojumi veikt ik-
dienišķas darbības un aktivitātes var izrai-
sīt vilšanos, garlaicību un sociālās nošķir-
tības sajūtu. Digitālie rīki var nodrošināt 
elastību un autonomiju, bet tie var arī pa-
lielināt darba apjomu un radīt neskaidras 
robežas starp darba un privāto dzīvi. 

Pētījumi liecina, ka pat asinhronā sa-
ziņā bieži ir normatīvs spiediens reaģēt 
nekavējoties, kas var izpausties, piemē-
ram, atkārtotās saziņas darbībās vai ziņo-
juma kopijas sūtīšanā citiem cilvēkiem, 
lai piespiestu adresātu ātri atbildēt. Šāds 
spiediens var radīt sekas darbinieku ve-
selībai un emocionālai labsajūtai. Vairā-
ku uzdevumu apvienošana ietver ne tikai 
pārslēgšanos starp uzdevumiem, bet arī 
pārslēgšanos starp sakaru kanāliem un sa-
karu partneriem.

PIELĀGOŠANĀS JAUNAJIEM 
DARBA APSTĀKĻIEM 

Organizācijas sāk novērtēt to, cik 
daudz no lēmumu veidošanas procesa 
notiek neformālajā rīvēšanās procesā (pie 
kafi jas automāta, pirms/ pēc sapulcēm, 
gaitenī, ieejot pie kāda kabinetā, satie-
kot pusdienās utt.). Pārejot vēl vairāk uz 
attālināto darbu, iekšējās un neformālas 
sadarbības kultūras veidošanu nevarēs at-
stāt pašplūsmā, kā tas, lielākoties, organi-
zācijās ir bijis līdz šim. Organizācijas labi 
var funkcionēt attālinātajā darbā (no dar-
ba viedokļa), bet, savukārt, tērē iepriekš 
uzkrātās kultūras rezerves. Tas, ko nevar 
dabūt strādājot attālināti, ir socializācija, 
ideju mētāšana utt. 

Speciālisti uzsvēra, ka neformālā 
komunikācija ir tā, kas ikvienam darbi-
niekam visvairāk pietrūkst – tā ir ofi sa 
dzīve. Visās organizācijās tiek uzsvēr-
ta “virtuālo kafi jas paužu” nozīme, kad 
vai nu starp nodaļām tiek organizēta sa-
zvanīšanās, vai nu tiek atvēlēts brīvais 
laiks neformālām sarunām pirms darba 
videokonferencēm. Pandēmijas laikā uz-
ņēmumos, attālinātajā formātā vēlams 
organizēt darbinieku atpūtas pasākumus 
(ar muzikālu priekšnesumu, diskžokeju, 
viktorīnām utt.), darbinieku seminārus 
(par iepriekšējā gada sasniegumiem un 
rezultātiem), vadītāju diskusiju dienas. 
Papildus komunikācijā nāk klāt arī skaid-
rošanas process: nepieciešama regulāra 
komunikācija ar vadītājiem. Tādēļ tiek 
rīkoti semināri, iekšējās tiešraides (jau-
tājumu un atbilžu sesijas), kurās vadītāji 
darbiniekiem skaidro, cilvēcīgā valodā, 
kas notiek organizācijā, kā dzīvot tālāk, 
nomierina cilvēkus.  y

“Digitālie rīki var nodrošināt elastību un 
autonomiju, bet tie var arī palielināt darba 
apjomu un radīt neskaidras robežas 
starp darba un privāto dzīvi.

SECINĀJUMI 

1.. Komunikācijas speciālistiem pa-
pildus pienākumi ir apzināt esošos un 
iespējamos digitālos risinājumus attāli-
nāto pasākumu rīkošanai uzņēmumā. 

2. Organizācijās jāuzlabo esošie 
(internets) un jāpievieno jauni digitālie 
risinājumi (videokonferenču platformas 
MS Teams, Zoom, Google meet). 

3. Jāizmantoti digitālie rīki Menti-
meter, Kahoot, Slido, lai vadītāji varētu 
veidot interesantākas attālinātās sapul-
ces, atgriezenisko saiti kultūras veici-
nāšanai organizācijā ieviest Peero app, 
organizēt attālinātu pasākumu koman-
das saliedēšanai, piemēram, izmantojot 
www.cilpo.lv ārpakalpojumu, Endo-
mondo aplikāciju. 

4. Neformālās komunikācijas nozī-
me organizācijās aug, it īpaši attālinātā 
darba laikā. 

5. Pandēmijas laikā jārīko papildus 
pasākumi emocionālās un fi ziskās lab-
sajūtas veicināšanai (psihoterapeita ap-
meklējumi (iekļaujot apdrošināšanā), 
rakstisku materiālu pieejamību, pieai-
cināt vieslektorua, organizēt semināru, 
kā pārvarēt stresu, fi ziskās aktivitātes 
tiešsaistē. 

6. Iekšējā komunikācijā jāpapildina 
skaidrošana un iekšējie raksti. 

7. Jāmēra iekšējais klimats, aptaujās 
pievienojot jautājumu “kā Tu jūties?”. 

8. Uzņēmuma prioritāte ir komu-
nicēt ar saviem darbiniekiem. Tas tiek 
īstenots, izmantojot Q&A sesijas, infor-
mējošos seminārus, kā arī iespēja uzdot 
jautājumus vadībai. 
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Četras tendences pārtikas preču ma-
zumtirdzniecības veidošanā Austrālijā 
2021. gadā, kas ietekmēs Austrālijas pār-
tikas preču tirgu, kad mēs izkļūsim no 
pandēmijas.

1. PĀRTIKAS PREČU PĀRDOŠA-
NAS PAĀTRINĀŠANA TIEŠSAISTĒ

Pēdējo gadu laikā Coles un 
Woolworths ir ievērojami palielinājuši 
savu uzmanību tiešsaistes pārtikas pre-
cēm, tomēr COVID-19 ir izraisījis vēl 
lielāku pieprasījumu pēc šī pakalpojuma. 
Tās izplatība sasniedz rekordaugstu līme-
ni: līdz 2022. gadam tiešsaistē būs 5% no 
kopējā pārtikas preču pārdošanas apjoma. 
Turpinās parādīties jauni risinājumi pasū-
tījumu izpildei, jaudas palielināšanai un 
rentabilitātes palielināšanai. Tiešsaistes 
pārdošana pēc pandēmijas saglabāsies 
pārspīlēta. Tā kā Jaunzēlandē, Count-
down (Woolworths), tiešsaistes pārdošana 
pieauga par 47,7% tirgū, kurā attiecīgajā 
periodā pārsvarā nebija COVID-19, tā 
varētu būt precīza prognoze. Mazum-
tirgotājs turpinās ieguldīt tiešsaistē: 
Woolworths 2020. gada oktobrī Melbur-
nā, CarrumDowns, atvēra savu pirmo vei-
kalu ar automatizētu Take off mikrouzpil-
des tehnoloģiju.

2. VESELĪGA DZĪVESVEIDA DI-
FERENCIĀCIJA

Tāpat kā citos pasaules tirgos, arī 
Austrālijā veselība un labsajūta turpina 
pieaugt. Pircēji vairāk zina par savu uztu-
ru, un nesenā Woolworths veiktā aptauja 
liecina, ka 60% austrāliešu meklē pro-
duktus, kas viņiem ir veselīgāki. Mazum-
tirgotāji reaģē uz pieprasījumu, galveno 
uzmanību izvēloties veselību par stratē-

ģiju un izmantojot iespēju palīdzēt dife-
rencēt piedāvājumus. Lielisks piemērs 
tam ir Coles Veselīgākas dzīves kampaņa. 
28 dienu laikā mazumtirgotājs katru die-
nu piedāvā Austrālijas sporta zvaigžņu 
īpašos piedāvājumus, recepšu iedves-
mas un fi tnesa padomus, kā arī apbalvo 
pircējus ar dubultiem fl ybuys punktiem 
par visiem svaigiem augļiem un dārze-
ņiem un atsevišķiem ColesBrand produk-
tiem.

3. CĪŅA ĒRTĪBAS LABAD
Ērtības ir joma, kurai pēdējos gados 

Austrālijā ir pievērsta arvien lielāka uz-
manība. Mazumtirgotāji iegulda vairāk 
kanālā, sākot paaugstināt ērtības mazum-
tirdzniecībā un realizējot neizmantoto 
izaugsmes iespēju. Tas izpaužas gan kā 
jaunas priekšpilsētas, gan atsevišķu vei-
kalu koncepcijas, kā arī jaunu pārtikas pa-
kalpojumu risinājumu izstrādē. Tenden-
ce atvērt vairāk maza formāta veikalus 

2021. gadā vēl vairāk paātrināsies, palie-
linoties konkurencei.

4. ATBILDĪGA MAZUMTIRDZ-
NIECĪBA

Pēdējo gadu laikā mazumtirgotāji 
Austrālijā arvien vairāk koncentrējas uz 
to, lai viņu bizness pozitīvi ietekmētu ne 
tikai pamatdarbību. Šī tendence pēdējā 
gada laikā ir vēl vairāk nonākusi uzma-
nības centrā globālās pandēmijas dēļ, un 
mazumtirgotāji kā galveno prioritāti at-
balsta viņu apkalpotās kopienas, savus 
klientus, komandas un biznesa partnerus. 
Partnerības ir galvenais elements, kas 
palīdz mazumtirgotājiem īstenot iniciatī-
vas. Piemēram, Aldi ir apņēmies, ka līdz 
2021. gada beigām 100% darbības 
nodrošinās atjaunojamā enerģija. Sau-
les un vēja enerģija piegādās elektrību 
visiem tās vairāk nekā 550 veikaliem 
un astoņiem izplatīšanas centriem visā 
valstī. y

GALVENĀS TENDENCES AUSTRĀLIJĀ
Niks Miless
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ATTĪSTIET PORTFELI STRAUJĀS 
IZAUGSMES TELPĀS

Uzņēmums turpinās attīstīt savu port-
feli, lai sasniegtu lielāku izaugsmi, no-
vērtējot dažādu tirgu un kategoriju poten-
ciālu un ceļus uz līderību. Papildus tam 
izceļas piecas kategorijas, kas ir noteiktas 
kā stratēģiskas izaugsmei: higiēna (mājas 
aprūpe un BPC), ādas kopšana (prioritāte 
daudzgadīgiem augiem), prestižs skais-
tums, funkcionāls uzturs un augu valsts 
pārtika.

Tā rezultātā tējas kategorijas neie-
tilpst šajā uzmanības lokā. Paredzams, ka 
Unilever turpinās pārveidot savu portfeli, 
kur zīmoli un kategorijas nav saskaņoti ar 
jaunajām prioritātēm.

UZVARIET AR ZĪMOLIEM KĀ 
LABUMA SPĒKU, KURA PAMATĀ IR 
MĒRĶIS UN JAUNINĀJUMI

Tā kā Millennials un Gen Z tagad vei-
do lielāko daļu pieaugušo iedzīvotāju visā 
pasaulē, uzņēmumiem ir jāattaisno viņu 
cerības, it īpaši attiecībā uz ilgtspējību un 
zīmolu mērķi. Unilever mērķis ir panākt, 
lai dažādi zīmoli ieņemtu vairāk līdera 
pozīciju un virzītu jēgpilnas un taustāmas 
darbības, lai radītu pozitīvu ietekmi soci-
āli un videi. Četras jomas, kurās Unilever 
rīkosies, ir:

• Uzlabojiet planētas veselību
• Uzlabot cilvēku veselību, pārliecību 

un labklājību

• Veicināt taisnīgāku, sociāli iekļaujo-
šāku pasauli

• Uzvariet ar diferencētu zinātni un 
tehnoloģiju

PAĀTRINIET DARBĪBU ASV, INDIJĀ, 
ĶĪNĀ UN IZMANTOJIET JAUNO 
TIRGU SPĒKU

ASV, Ķīna un Indija šobrīd veido 
35% no grupas apgrozījuma. ASV galve-
nā uzmanība tiks pievērsta konkurētspējai 
dažādās kategorijās. Paredzams, ka ASV 
Prestige Beauty un funkcionālā uztura 
kategoriju iespējas būs vislielākās, tāpēc 
investīcijas tiks koncentrētas šajā valstī.
Indijā Unilever ir spēcīgā līderpozīcijā. 
Grupa turpinās koncentrēties uz apjoma 
daļas iegūšanu, pateicoties labi izveido-
tajiem zīmoliem un jaunu zīmolu, piemē-
ram, Holricks, atbalstam. Ķīnā galvenā 
uzmanība tiks pievērsta izplatības palieli-
nāšanai, izmantojot partnerības ar Aliba-
ba un JD. Visbeidzot, citas valstis, kuras 
Unilever identifi cē kā nākotnes tirgus, ir 
Brazīlija, Indonēzija, Filipīnas, Turcija, 
Taizeme un Meksika. Katra no šiem tir-
giem apgrozījums pašlaik pārsniedz 1 
miljardu eiro.

LĪDERIS NĀKOTNES KANĀLOS

COVID-19 pandēmija paātrināja 
e-komercijas kanāla attīstību: Unilever 
e-komercijas pārdošanas apjomi pieauga 

par 61% un tagad veido 9% no kopējā 
Unilever apgrozījuma. Tagad uzņēmums 
plāno sadalīt šo kanālu pa apakškanāliem. 
Tas ļauj labāk izprast specializētu daudz-
kanālu mazumtirgotāju vajadzības, kā arī 
padziļinātāku izpratni par dažādiem mo-
deļiem, tostarp sociālo tirdzniecību, ātru 
piegādi un tiešsaistes straumēšanas e-ko-
merciju.

Tas arī tieši ietekmēja Unilever eB2B 
uzņēmumus. Uzņēmums lēš, ka visā Āzi-
jā un Latīņamerikā ir aptuveni 14 miljo-
ni mazu un neatkarīgu veikalu. Pašlaik 
Unilever eB2B pakalpojums sasniedz 
tikai 1,5 miljonus no šiem veikaliem, taču 
tas strauji pieaug, un tāpēc tas ir iden-
tifi cēts kā galvenais izaugsmes apakška-
nāls. 

VEIDOJIET MĒRĶTIECĪGU, 
NĀKOTNEI PIEMĒROTU 
ORGANIZĀCIJU UN IZAUGSMES 
KULTŪRU

Unilever mērķis ir to panākt, izstrādā-
jot elastīgus darba režīmus, īslaicīgi vai 
pastāvīgi pārdalot resursus, izmantojot 
automatizāciju un paātrinot digitālo trans-
formāciju. Uzņēmējdarbības prioritātes 
ir iekļaujošas un daudzveidīgas kultūras 
veicināšana un šķēršļu novēršana, kas 
varētu ierobežot darbinieku spēju pilnībā 
izmantot savu potenciālu. Turklāt uzņē-
mums turpinās ieguldīt savu darbinieku 
stratēģisko prasmju attīstībā. y

UNILEVER NĀKOTNES 
STRATĒĢISKĀS 
IZVĒLES IESPĒJAS
Unilever noslēdza savu 2020. fi nanšu gadu ar pārdošanas apjomu pieaugumu 

(USG) par + 1.9%, kopējam apgrozījumam sasniedzot 50.7 miljardus euro. 

Šajā izaicinošajā gadā Unilever pieņēma lēmumu par prioritāti noteikt 

konkurences izaugsmi, kas balstīta uz apjomu, absolūto peļņu un skaidras 

naudas piegādi. Grupa tagad raugās nākotnē, paziņojot par stratēģijas 

atjaunināšanu, koncentrējoties uz piecām galvenajām jomām.

Maksims Delakūrs
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Bet pirms mazumtirgotāji steidzas 
paplašināt savas daudzkanālu 
iespējas, jāapsver sava biznesa 

pamatā esošās vērtības. Svarīgi starp vai-
rākām pieejām un tehnoloģijām ieguldīt 
pareizajā un neiznīcināt jau attīstītās vēr-
tības.

Daudzkanālu izcilībai ir nepieciešama 
koncentrēšanās uz vērtību radīšanu. Šīs 
jomas līderi rūpīgi apskata savas stratē-
ģiskās un klientu prioritātes un izlemj, ko 

viņi vēlas izvēlēties no daudzkanāla tirdz-
niecības, savu ambīciju sasniegšanā.

Mazumtirgotājus bieži ietekmē jaunās 
tehnoloģijas, kas izklausās daudzsološi, 
bet pārāk bieži tās nenodrošina vēlamo 
rezultātu. Daudziem ir arī neskaidra iz-
pratne par to, kā daudzkanāls rada vērtī-
bu. Piemēram, daži modes zīmoli ir lēnām 
attīstījuši e-komerciju, ņemot vērā augs-
tās piegādes un atgriešanas izmaksas un 
bailes, ka tiešsaistes kanāli var kanibalizēt 

pārdošanu veikalā. Citi fi nansē īstermiņa 
ieguldījumus, kas tikai nedaudz uzlabo 
kopējo iepirkšanās pieredzi. 

Mēs redzam trīs kopīgos jautājumus:
1. Neskaidra izpratne par to, kādām 

daudzkanāla daļām noteikt prioritāti. Pā-
rāk maz mazumtirgotāju visu darba orga-
nizāciju ir iekļāvuši daudzkanālu prog-
rammā, ieskaitot ilgtermiņa redzējumu un 
pašreizējo statusu. Bez stratēģiskas pielā-
gošanās organizācijas bieži investē izkai-

Pēc  McKinsey materiāliem

IZDZĪVOŠANAS CEĻVEDIS 
DAUDZKANĀLU 
TIRDZNIECĪBĀ 

Agrāk daudzkanālu pārdošana bija 

smags pārbaudījums. Tagad tā ir 

izdzīvošanas prasība. Vairāk nekā 

trešdaļa amerikāņu kopš pandēmijas 

ir iepirkušies tiešsaistē, pārceļot tur 

daļu no parastās iepirkšanās veikalā, 

un gandrīz divas trešdaļas šo personu 

plāno turpināt to. Jaunākie pircēji ir 

visvairāk entuziastiski par jauniem 

iepirkšanās veidiem. Lielākā daļa Z 

paaudzes patērētāju pat nedomā 

par tradicionāliem iepirkšanās 

kanāliem, viņi arvien vairāk novērtē 

zīmolus un mazumtirgotājus pēc 

viņu viengabalainības (esamību visos 

pārdošanas kanālos).
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sītā veidā, fi nansējot atšķirīgas prioritātes 
e-komercijā, veikalu darbībās, piegādes 
ķēdē, mārketingā un tehnoloģijās.

2. Koncentrējieties uz tehnoloģijām, 
nevis uz klientu vērtību. Daudzi mazum-
tirgotāji, lai daudzveidotu pārdošanu, 
ir pārņēmuši bezgaumīgus tehnoloģiski 
atbalstītus jauninājumus, piemēram, vie-
dos spoguļus, Bluetooth bākas un vei-
kala kioskus. Bet, bez pienācīga klienta 
vajadzību pamatojuma un nenosakot, kā 
šie ieguldījumi radīs un uzturēs apjomī-
gu vērtību, mazumtirgotāji dažreiz nonāk 
līdz spīdīgiem priekšmetiem, kas iztukšo 
uzņēmēja kabatas.

3. Nespēja secīgi investēt atbilstoši 
stratēģijai. Daudzi mazumtirgotāji sa-
cenšas, lai nekritiski virzītu iniciatīvas 
uz daudzkanālu pārdošanu, nenosakot 
sākuma punktu un darbības, kas nepiecie-
šamas panākumiem katrā solī. Spiediens, 
lai ietu kopsolī ar konkurentiem, vai vēl-
me īstenot pārliecinošu ideju, dažus uzņē-
mumus var pamudināt aktivizēties. Bet, 
nenosakot skaidru pieeju “rāpošana, stai-
gāšana, skriešana” un neieguldot pareizos 
pamatos, mazumtirgotāji bieži vien iegul-

da sadrumstaloti, kas iznīcina iespējamo 
iegūto pievienoto vērtību.

CEĻAKARTES JŪSU AMBĪCIJĀM
Veiksmīgākie mazumtirgotāji ļauj 

stratēģiskajai ambīcijai un klientu vēl-
mēm noteikt, kāda ir daudzkanālu stratē-
ģija. Ja ambīcijas un iespējas ir nesaska-
ņotas, mazumtirgotāji mēdz paklupt. Jāie-
vēro trīs galvenās stratēģijas: komercija, 
personalizēšana un ekosistēma (1. attēls).

Šīs trīs stratēģijas ir daļa no nepār-
trauktas attīstības, visattīstītākā ir ekosis-
tēma. Mazumtirgotāji var pieturēties pie 
vienas stratēģijas, iedziļināties un pēc tam 
izcelties kā komercijas vai personalizāci-
jas līderis, vai arī, ja ir izveidoti pareizie 
pamati, var pāriet uz ekosistēmu un lai-
ka gaitā izvērsties citos uzņēmējdarbības 
modeļos. Svarīgi, lai katra stratēģija tiktu 
pareizi izpildīta, tad tā būs dzīvotspējīga 
ilgtermiņa vērtības radīšanai.

Komercija. Mazumtirgotāji, kas iz-
manto šo pieeju – gan vispirms fi ziskie, 
gan vispirms digitālie zīmoli, bieži vien 
piešķir prioritāti pirmajam kanālam un 
iegulda mērķtiecīgos starpkanālu savie-

nojumos, lai atbalstītu pirkšanas piere-
dzi, piemēram, iespēju pasūtīt tiešsaistē 
un atgriezties veikalā. Pamata līmenī šis 
modelis ļauj mazumtirgotājiem sasniegt 
minimālo daudzkanālu veiktspējas slieks-
ni. Bet mazumtirgotāji ar modernākām 
iespējām var to pacelt augstākā līmenī. 
Piemēram, Best Buy ir bagātinājis veikala 
pieredzi ar bezmakasas konsultāciju pa-
kalpojumiem, ļaujot izpētīt viedās mājas 
tehnoloģiju risinājumus. Mazumtirgotāja 
mobilā lietotne ļauj klientiem skenēt no 
katalogiem un iepirkties tiešsaistē, lai sa-
ņemtu pirkumu veikalā. Patērētāju atbal-
sta diennakts tehniskie darbinieki.  Klienti 
reģistrējās grupās, lai piedalītos Best Buy 
kopējā tehniskā atbalsta piedāvājumā. 
Šīs investīcijas ir atmaksājušās: biedru 
skaits palielinājās no 200 000 2018. gadā 
līdz diviem miljoniem gadu vēlāk. Lai arī 
Best Buy nosaka izmaksas par konsul-
tācijām mājās, klienti, kuri tās izmanto, 
tērē vairāk un rada lielāku peļņu nekā tie, 
kuri tās neizmanto. Digitālie mazumtirgo-
tāji ir līdzīgi. Tādi uzņēmumi kā Warby 
Parker un Everlane par prioritāti uzskata 
digitālo, taču tie ir pievienojuši fi zisku 

Trīs galvenās daudzkanālu stratēģijas atrodas nepārtrauktībā.

Klienta 
ceļojums

Komercija
Izcila starp kanālu 
iepirkšanās pieredze 
veikalā un tiešsaistē.

Personalizācija
Pielāgota, mērķtiecīga un 
atbilstoša starp kanālu 
piesaiste, mērogā.

Ekosistēma
Bagātīgas starp kanālu 
platformas, kas integrētas 
patērētāju vajadzībām un 
dzīvesveidam

Atklājiet un 
apsveriet

Produkta fokuss. 
Mārketinga saturs ir 
vērsts uz produktu un 
piedāvājumu palielināšanu

Pielāgots piedāvājums. 
Mārketings, ziņojumapmaiņa 
un saturs tiek personalizēts 
tādiem cilvēkiem kā es.

Mans 360 ° piedāvājums. Saturs 
tiek dinamiski pielāgots tam, ko 
šodien daru un jūtu.

Pērciet un 
izbaudiet 

Ērtības un uzticamība. Es 
varu izvēlēties, kā saņemt 
savu produktu, un man 
ir vairākas atgriešanas 
iespējas 

Integrēta iepirkšanās. 
Iepērkoties var viegli 
pārslēgties starp kanāliem, , 
saņemot savu pasūtījumu un 
veicot preču atgriešanu. 

Pieredze centrā. Es varu bez 
grūtībām sazināties ar zīmolu par 
saviem pirkumiem, dalīties pieredzē 
dažādos kanālos. 

Iesaistīties un 
aizstāvēt

Lietotne un lojalitāte. 
Mobilā lietotne un 
lojalitātes programma 
mani aizrauj un mudina 
atgriezties. Iesaistīšanās 
ārpus darījuma. 

Iesaistīšanās ārpus 
darījuma. Lietotne un 
lojalitātes programma uzlabo 
pieredzi un aizrauj mani pat 
tad, ja neko nepērk.

Piekļuve kopienai.  Zīmola 
ekosistēma dod man piekļuvi jaunai 
pieredzei, saturam un citiem līdzīgi 
domājošiem lietotājiem

1. attēls
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mazumtirdzniecības klātbūtni, lai veici-
nātu zīmola atpazīstamību un palielinātu 
patērētāju ērtības.

Personalizēšana. Lai gan lielākā daļa 
mazumtirgotāju zināmā mērā personalizē 
iesaistīšanos un sasniedzot noteiktu līme-
ni, personalizētie daudzkanālu izmantotāji  
tālu pārsniedz elementāru mērķauditorijas 
atlasi un līdzīgu segmentāciju. Viņi veido 
konsekventi pielāgotu un nepārtrauktu 
mijiedarbību visos kanālos un mērogos. 
Piemēram, Sephora patērētājiem nodro-
šina bagātīgu ziņojumapmaiņu lietotnēs, 
personalizētus paziņojumus un iespēju 
rezervēt skaistumkopšanas konsultācijas 
personīgi no tālruņiem. Veikala tehno-
loģija ļauj dalībniekiem piekļūt klienta 
iecienītākajām precēm un ieteikt klienta 
profi lam atbilstošus jaunus produktus. 
Klienti var arī izmantot skenerus, lai pro-
duktus pielāgotu viņu specifi skajai matu 
krāsai un ādas tipam. Lojalitātes prog-
ramma Beauty Insider piesaista vienotus 
klientu datus un saites piedāvā e-pastā, 

tīmeklī un mobilajā ierīcē. Lai sasniegtu 
šo personalizācijas līmeni, nepieciešamas 
ievērojami uzlabotas datu pārvaldības ie-
spējas un procesu integrācija. Bet tie ļauj 
Sephora iegūt lielāku vērtību: klienti, kuri 
apmeklēja mazumtirdzniecības vietni 24 
stundu laikā pēc ierašanās veikalā, trīs rei-
zes biežāk veica pirkumu un pasūtījumu 
vērtības bija par 13 procentiem augstākas 
nekā citiem klientiem. Kopumā Sephora 
ziņo, ka tā daudzkanālu bizness piedzīvo-
ja rekordlielu pārdošanas apjomu 2020. 
gadā, un uzņēmums plāno ievērojami pa-
lielināt sava fi ziskā veikala klātbūtni.

Ekosistēmas. Šis modelis paplašina 
zīmola pieredzi, nodrošinot patērētājiem 
arvien pieaugošu satura, piedāvājumu un 
kopienas mijiedarbības platformu. Patērē-
tāji daudzkanāla ekosistēmas padara par 
daļu no sava dzīvesveida. Tās ir pastāvī-
gas attiecības, kas var dot lielas dividen-
des. Piemēram, Nike izmanto SNKRS un 
Run Club lietotnes, lai veicinātu klātienē 
satikšanos, skriešanas grupas un pasāku-

mus. Tā lietotne Training Club nodrošina 
individuālus treniņus un vairāku nedēļu 
fi tnesa programmas. Šie ieguldījumi ļauj 
Nike radīt pieredzi, kas tālu pārsniedz 
viņu apavu un apģērbu līnijas, un apvieno 
zīmolu katra cilvēka ikdienā. Šādas Omni 
ekosistēmas palīdz mazumtirgotājiem 
izvērsties blakus esošajos uzņēmējdarbī-
bas modeļos. Piemēram, Starbucks vai-
rāk nekā desmit gadus ilgie ieguldījumi 
mobilo sakaru pasūtīšanā, maksājumos, 
atlīdzībās un personalizētajā pieredzē ir 
devuši vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru 
priekšapmaksas klientu mobilajos depozī-
tos – depozītu bāze, kas pārsniedz daudzu 
banku līmeni. Šīs naudas rezerves dod 
Starbucks pamatu, lai pārietu uz jaunām 
jomām un bagātināt klientiem piedāvāto 
pieredzi.

No jauna defi nējiet daudzkanālu 
pieeju: koncentrējieties uz to, kas pa-
tiešām ir svarīgs

Katram daudzkanālu biznesa modelim ir nepieciešamas atšķirīgas pamatfunkcijas.

Komercija Personalizācija Ekosistēma

Iespējas un 
iespējotāji

Dati un 
analīze

Dati, lēmumu pieņemšana, 
satura pārvaldība 

Integrēti starpkanālu dati, 
satura pārvaldība, mērīšana un 
lēmumu pieņemšana, augsta 
automatizācijas pakāpe

360 ° skats uz klientu, 
ieskaitot trešo pušu datus un 
dinamiskus prognozējamības 
modeļus / mašīnmācīšanās 

Veikali un 
piegādes 
ķēde

Starpkanālu krājumu 
redzamība, spēja piedāvāt 
tiešsaistes  pirkumu saņemt 
veikalā.

Integrēta krājumu pārvaldība  
un piegāde (piemēram, digitāla 
pilna bezpārrāvuma piegāde 
veikalos).

Pilnībā daudzkanālu 
krājumu pārvaldība un 
piegāde ar iespēju optimizēt 
izmaksas, ātrumu un pieredzi

Vietne un 
mobilai

Spēcīga e-komercijas vietne 
(datorā un mobilajā tīmeklī) 
nodrošina efektīvu komuni-
kāciju, stabilu (un pieaugošu) 
lietotņu lietotāju bāzi.

Elastīga vietņu un lietotņu 
infrastruktūra ar versijām, 
A/B* testēšanu un spēju viegli 
piegādāt dinamisku saturu un 
pieredzi

Labākā ekosistēma un UX 
/ UI** vairākās lietotnēs, 
platformās un satura 
nodrošinātājo

Cilvēki un 
procesi

Nozīmīga koordinācija 
starp komandām (piemēram, 
e-komercija, veikali, 
mārketings), bet atsevišķi 
KPI***.

Daudzfunkcionālas komandas 
ar spēcīgu piekļuvi datiem un 
kopīgiem / integrētiem KPI 
(piemēram, sasniedzamās 
auditorijas skats).

Uz klientu orientēta  
organizatoriskā struktūra 
ar daudzkanālu KPI (piem., 
alga pret vērtību) un spēcīgu 
sadarbības modeli komandā 
un ar partneriem

Skaidrojumi
* A/B testēšana ir digitālā mārketinga aktīva, piemēram, reklāmas, galvenās lapas vai e-pasta ziņojuma kontroles versijas (A grupas) 

salīdzināšana ar variantu (B grupa) ar vienu mainītu elementu. Testi tiek veikti noteiktu laiku ar noteiktu auditoriju.
** UX (lietotāju pieredze) ir lietotāju mijiedarbība un pieredze ar uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem. ... UX sastāv no lietotāja 

mijiedarbības ar pasūtījuma veikšanu uzņēmuma vietnē, pieredzi veikalā pasūtījuma saņemšanā un apmierinātību ar pirkumu.  UI (lietotāja 
saskarsme) ir ekrānu, vietņu un vizuālo elementu kopums, piemēram, pogas un ikonas, kas ļauj personai mijiedarboties ar veikalu, izvēloties 
produktu vai pakalpojumu.

*** KPI (galvenais darbības rādītājs) ir izmērāma vērtība, kas parāda, cik efektīvi uzņēmums sasniedz galvenos uzņēmējdarbības mērķus. 
Organizācijas izmanto KPI vairākos līmeņos, lai novērtētu to panākumus mērķu sasniegšanā.

2. attēls
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KĀ IZVĒLĒTIES
Vislabākie mazumtirgotāji, balsto-

ties uz viņu stratēģiskajiem un klientu 
mērķiem, attiecīgi nosaka daudzkanāla 
virzienu. Piemēram, mazumtirdzniecības 
apģērbu mazumtirgotājs zināja, ka tai 
ir jāpaplašina e-komercijas iespējas un 
jāatjauno veikala pieredze. Bet tirdznie-
cības modelis nedos viņiem pietiekami 
daudz priekšrocību, jo vienaudži tajā pašā 
telpā sacentīsies par līdzīgām iespējām. 
Turklāt ekosistēma būtu pārāk plaša, jo 
klienti vēlas bagātīgi pielāgotu pieredze. 
Personalizācijas modelis, visticamāk, 
uzrunāja uzņēmuma galveno auditoriju 
un radīja noturīgākas attiecības – priekš-
rocības, kas turpmākajos divos līdz trīs 
gados nodrošinātu ilgtspējīgāku diferen-
ciāciju.

Lai noskaidrotu, kuru daudzkanālu 
pārdošanas versiju izmantot, ir jāraugās 
ārpus pašreizējā horizonta, jāpārdomā 
uzņēmuma misija un jānosaka, kura pie-
redze var palīdzēt organizāciju atšķirt no 
konkurences. Klientu vēlmēm un zīmola 
pozicionēšanai ir nozīme. Personalizēša-
na var būt mazāk būtiska zīmoliem, kur 
klientam svarīgāka ir pieejamība un ērtī-
bas. Tāpat ekosistēmas modelis ar plašu 
saturu, partnerību un kopienas mijiedar-
bību var radīt lielāku vērtību vertikāli 
integrētiem spēlētājiem nekā, piemēram, 
veikalam. Turklāt, kad mazumtirgotāji 
mēģina pāriet uz nākamo līmeni, nenosa-
kot atbilstošas   pamatspējas, tas bieži vien 
neizdodas.

KO NOZĪMĒ JŪSU AMBĪCIJAS?
Katram daudzkanālu modelim ir no-

teikti pamatelementi, kas liek tam darbo-
ties (2. attēls). Piemēram, personalizējot 
uzņēmumiem  jābūt integrētiem starpka-
nālu datiem; elastīga vietņu un lietotņu in-
frastruktūrai; tehnoloģiju kaudzei; daudz-
kanālu krājumu glabāšanas un apstrādes 
iespējām.

Šīs ir pamatprasības, kas dod ma-
zumtirgotājiem tiesības konkurēt noteik-
tā telpā. Turklāt mazumtirgotājiem būtu 
jāapsver dažas papildu iespējas, kas var 
palīdzēt viņiem izcelties no saviem vien-
audžiem un nodrošināt izcilu vērtību, 
piemēram, pārliecinoša lojālistu lietotnes 
funkcija. Izpratne par to, kas ir galvenais, 
ļauj mazumtirgotājiem likmes likt stratē-

ģiskāk, piešķirot vadībai skaidrību pārdo-
šanas nodrošināšanai.

KĀDS IR JŪSU SĀKUMA PUNKTS?
Uzņēmumiem ir rūpīgi jāaplūko eso-

šie resursi, tirgus stāvoklis un attiecības 
ar klientiem, pēc tam jāsaskaņo sākuma 
punkts un reālistiskas ambīcijas. Piemē-
ram, iepriekš pieminētais apģērbu ma-
zumtirgotājs atzina, ka, lai arī tā uzmanī-
bas centrā bija universālā kanāla persona-
lizēšana, klienta dati, satura pārvaldība un 
mobilo lietotņu iespējas vēl nebija pietie-
kamas, lai sasniegtu mērķi. Uzņēmums 
izvirzīja mērķi sasniegt savus mērķus trīs 
gadu laikā, vispirms koncentrējoties uz 
konkurences paritātes sasniegšanu tirdz-
niecības modelī, pēc tam uzlabotu perso-
nalizācijas iespējas. Lai virzītos uz priek-
šu, nebija jāapgūst katra komercijas pras-
me, taču bija jāpalielina dažas galvenās 
dimensijas, tostarp starpkanālu mērījumi, 
tehnoloģiju platforma datu ievietošanai, 
krājumu redzamības sistēma un digitālo 
tehnoloģiju iekļaušanas talants. Vadība 
arī izlēma, ko turpmāk nefi nansēt. Piemē-
ram, uzlabojumi „nākotnes veikals”, ku-
rus fi nansēja pirms pandēmijas, tuvākajā 
laikā vairs nebija tik svarīgi. Pēc mūsu 
pieredzes lielākā daļa uzņēmumu vienlai-
kus var virzīt ne vairāk kā divas līdz trīs 
daudzkanālu iniciatīvas. 

VISSVARĪGĀKIE DAUDZKANĀLU LĒMUMI
Intervija ar bijušo Nike tiešo patērētā-

ju biznesa prezidenti Kristianu Ši
Kristiāna Ši ir uzņēmuma Lovejoy Ad-

visors dibinātāja un galvenā direktore un 
bijusī Nike tiešā patērētāja biznesa prezi-
dente. Palīdzējusi attīstīt šī zīmola daudz-
kanāla iespējas, viņas pirmais padoms ci-
tiem ir izvēlēties patieso ceļa zvaigzni un 
turēties pie tās. “Ja mazumtirgotāji zina, 
ka visam ir jābūt mākonī, viņiem vaja-
dzētu sākt platformas migrāciju. Ja viņi 
zina, ka viņu biznesam jābūt mobilam, 
viņu mantrai jābūt “vispirms mobilai”, un 
viņiem vajadzētu paātrināt ieguldījumus 
lietotnēs un mobilajā tīmeklī.”

Otrais padoms ir nostiprināt pandē-
mijas laikā veikto mazumtirgotāju boot-
strap izmaiņas. „Mani pārsteidz, cik ma-
zumtirgotāji ātri mainīja savus modeļus, 
lai piedāvātu pirkt tiešsaistē un paņemt 
veikalā, kā arī citus daudzkanālu pakalpo-

jumus, bet pēc tam nemainīja personālu 
un stimulus šo kustību atbalstam. Garās 
neapmierināto klientu rindas, kas gaida, 
kad satrauktie darbinieki ienes preces no 
noliktavas, nav recepte klientu apmierinā-
tībai.”

Treškārt, piesaistiet savus tehnolo-
ģiskos ieguldījumus procentiem no ieņē-
mumiem. “Neatkarīgi no tā, ko jūs šogad 
tērējat digitālajām tehnoloģijām, nesoliet 
valdei, ka tēriņi samazināsies. Katru gadu 
interneta daļa pieaugs, un mazumtirgotā-
jiem jāsaglabā konkurence. Tāpēc katru 
gadu meklējiet vietu savā peļņā un zau-
dējumos, lai to fi nansētu. Mēs esam laik-
metā, kurā pastāvīgi tērējam tehnoloģijās. 
Mazumtirgotājiem jābūt elastīgiem.”

Visbeidzot, ir ļoti svarīgi saprast ne-
pieciešamo prasmju attīstību. Lielākā 
daļa mazumtirgotāju vēlas, piemēram, 
piedāvāt pilnībā integrētu tirgu. Bet, lai 
to panāktu, mazumtirgotājiem ir ne tikai 
jāuzmin, cik daudz preču pārdos pēc iz-
mēra, krāsas un stila, bet arī jāzina, kur 
šīs preces novietot. Vai klienti vēlēsies, lai 
prece tiktu piegādāta uz viņu mājām, vai 
viņi to paņems veikalā, vai arī vispirms 
gribēs to izmēģināt? Datu, analīzes un 
loģistikas integrēšanai, lai nodrošinātu šo 
krājumu pārvaldības pakāpi, nepiecieša-
ma augsta līmeņa izsmalcinātība.

Mazumtirgotājiem jākļūst par eksper-
tiem, lai no vienas sezonas uz nākamo 
paredzētu, kādi produkti un pakalpojumi 
aizrauj patērētājus. Tagad viņiem tā pati 
jutība jānes uz daudzkanālu. Tie, kas no-
saka skaidru mērķi un skaidru ceļu uz vēr-
tību, ne tikai mazinās pašreizējo risku, bet 
arī nodrošinās nākotni. Līderiem ātri jāiet 
uz šī ceļa. 

Tiem, kuri ir gatavi sākt, vajadzētu 
pārdomāt šādus jautājumus:

• Kur ir vislielākā kanāla vērtība mūsu 
biznesā, un kāda ir faktu bāze, lai palīdzē-
tu mums precizēt izvēli? Kā mēs varam 
izmērīt spēles vērtību?

• Ar ko kopā mūsu organizācijā jāno-
saka sākuma punkts un mūsu mērķi? Mēs 
piekrītam vai nepiekrītam?

• Kurām iniciatīvām un atbilstošajām 
prasmēm nākamo 12 mēnešu laikā vaja-
dzētu noteikt prioritāti?

• Ko mēs trīs gadu laikā gribam sas-
niegt? Kāda šī pozīcija mūsu uzņēmumā 
būtu salīdzinājumā ar konkurentiem? y
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COVID-19 ir ietekmējusi patērētāju nodomus ēst vairāk 
barojošu diētu. Veganuary 2021 bija vislielākais vēl kopš kam-
paņas pirmās uzsākšanas 2014. gadā, un vairāk nekā 500 000 
cilvēku ofi ciāli reģistrējās 31 dienas ilgajam vegānu izaicinā-
jumam. Interese par vegānu diētām ir palielinājusies veselības 
apsvērumu dēļ, taču klimata krīze rada arvien lielākas bažas, it 
īpaši gados jaunāku patērētāju vidū.

Bekona burkāns kļuva par TikTok vīrusu, jo aktrise un ve-
gānu ēdienu fanātiķe Tabita Brauna dalījās ar savu recepti, kā 
pagatavot kraukšķīgus ‘bekonus’, izmantojot tikai nedaudz sa-
stāvdaļu.

Visas šīs tendences norāda uz jauniem ieradumiem, ko 
patērētāji veido pandēmijas laikā un kas paliks arī turpmāk: 
interese mājās baudīt daudzsensoriskus ēdienus, kā arī vēlme 
eksperimentēt ar ilgtspējīgām receptēm.

JAUNĀS TENDENCES  TIRGŪ
Tā kā pandēmija ierobežo daudzus cilvēkus mājās, patērētāji vairāk gatavo ēdienu un izmanto sociālo 

mediju platformas, lai dalītos ar ēdienu ar plašāku sabiedrību. Vairāk nekā četrdesmit procenti patērētāju 

ir iegādājušies pārtikas/dzērienu produktus, redzot kā ietekmētāji tos lieto/iesaka sociālajos tīklos. TikTok 

ir kļuvis par iecienītāko bloķēšanas laikā, nodrošinot izklaidi miljoniem cilvēku, vienlaikus ļaujot cilvēkiem 

viegli dalīties ar receptēm un ēdienu tendencēm. 

Mintel

Dalgonas kafi ja parādījās pandēmijas pirmajos mēnešos, 
kad patērētāji meklēja jaunus veidus, kā mājās pavairot pārti-
kas pakalpojumus. Dzēriens, kas nosaukts pēc 70. un 80. gados 
populāras korejiešu konfektes ‘dalgona’, tiek pagatavots, vie-
nādas porcijās šķīstošo kafi ju sajaucot ar cukuru un karstu ūde-
ni, pēc tam putojot ar pienu. Vispirms tas parādījās populārajā 
Korejas šovā “Stars’ Top Recipe at Fun-Staurant”. Pēc epizodes 
dalgona kafi ja kļuva par sensāciju sociālajos tīklos. Korejiešu 
YouTuber J’adore “karantīnas kafi jas izaicinājumam” ir vairāk 
nekā 12,2 miljoni skatījumu, un TikTok hashtag #dalgonacoffee 
līdz šim ir skatīts 450,9 miljonus reižu.

https://www.youtube.com/
watch?v=MOiMXRxLRaM&feature=emb_logo

IEPUTOJIET: DALGONA KAFIJA

VEGĀNU LĪKLOČI: BEKONA 
BURKĀNS

Bacon carrot: https://www.
tiktok.com/@iamtabithabrown?lang=en
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Pandēmija ir smagi ietekmējusi cilvēku garīgo veselību. Stress un 
trauksme par vīrusa izplatīšanos un tuvinieku zaudēšanu, bloķēšanas 
un vientulības ietekme, kā arī nenovēršamā recesija atstās ilgstošu rētu 
visā pasaulē. Šajā kontekstā pievilcība sarežģīta pārtikas uzņemšanā 
ir pieaugusi visā pandēmijas laikā, un tā varētu turpināties arī tuvāka-
jā nākotnē. Piemēram, puse Spānijas patērētāju apgalvo, ka pēc CO-
VID-19 vēlēsies pagatavot vairāk mājās gatavotu ēdienu.

Miniatūru graudaugu izmantošanas tendence parāda vēlmi radoši 
gatavot ēdienus, jo miljoniem TikTokeru ir iedvesma izveidot savu 
#pancakecereal versiju (kurai platformā tagad ir 1,6 miljardi skatu). 
Miniatūrie ēdieni attiecas uz Japānas popkultūras stūrakmeni, kas iz-
platījies visā pasaulē: Kawaii, kas brīvi tulkojumā nozīmē „gudrs” un 
parāda, ka mazākas visa versijas padara cilvēkus laimīgus. 

 https://www.tiktok.com/tag/pancakecereal?lang=en

NOVĒRSIET PRĀTU NO PANDĒMIJAS AR MINIATŪRIEM GRAUDAUGIEM

Gardenscape Focaccia ir vēl viena vīrusu pārtikas ten-
dence sociālajos medijos, kas palīdz cilvēkiem būt rado-
šiem gatavojot / cepot, vienlaikus mudinot viņus dalīties ar 
savām kopienām vizuāli vilinošo recepšu rezultātos. Itāļu 
focaccia izmantošanu kā pamatu radošumam popularizēja 
Samin Nosrat savā raidījumā Sāls, Tauki, Skābe, Siltums 
Netfl ix. Kulinārijas mākslinieki vietnē Instagram, Reddit, 
Pinterest un TikTok to pārceļ uz nākamo līmeni, izmanto-
jot uz biezas eļļas bāzes cepto itāļu maizi kā audeklu, lai 
gleznotu ziedu ainas, izmantojot garšaugus un dārzeņus. 
Dārza ainavas focaccia tendence labi sakrīt ar tendenci 
“Ēd ar acīm”.

https://tasty.co/recipe/gardenscape-focaccia

RADI AR GARDENSCAPE 
FOCACCIA

Sākotnējā recepte pirmo reizi ieguva popularitāti pagājušā gad-
simta 70. gados kā daļa no Atkins diētas ar zemu ogļhidrātu saturu 
un augstu olbaltumvielu saturu, ziņo Kitchn. Mākoņu maize atkal 
kļuva populāra 2020. gada jūlijā pandēmijas vidū kā viegli pagata-
vojams ārstniecības līdzeklis (tikai trīs sastāvdaļas), veselīgs, kā arī 
vizuāli pievilcīgs. Mākoņu maize pievērš uzmanību arī patērētāju 
vajadzībām pēc lielākas jutekliskās patērētāja pieredzes ar pārtiku. 
Abi Hwang-Nable (@abimhn), kura savā cepšanas demonstrācijā 
uzkrāja 4,5 miljonus simpātiju, sacīja, ka viņas iecienītākā maizes 
daļa ir tā, ka tā “izšķīst kā vates konfektes” jūsu mutē.

Cloud bread: https://www.tiktok.com/tag/cloudbread

ĻAUJIETIES MĀKOŅU MAIZES 
PIEVILCĪBAI 
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Saruna par jauno laikmetu, kurā izzūd 
robežas, par tendencēm, kas vērojamas 
modernajā pasaulē ar fi losofi jas doktoru, 
Latvijas Universitātes asociēto profesoru, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondē-
tājlocekli Raivi Bičevski.

Modernais laikmets, kurā dzīvo-
jam – kā jūs to raksturotu?

Modernais laikmets ir pretrunīgs. 
Lieli modernā laikmeta uzstādījumi ir 

bijuši – izglītots un atbildīgs cilvēks, 
spriestspējīga un darbīga sabiedrība. To-
mēr šie uzstādījumi pēdējos divus gs. ir 
sašķobījušies un iziruši – zaudējis reliģi-
jas atbalstu, indivīds nonāk lielu eksisten-
ciālu krīžu priekšā. Izglītotas sabiedrības 
ideāls pārtop masu kultūras virspusējībā. 
Modernajam cilvēkam rokās ir vareni 
instrumenti – tehnika, sabiedrības pār-
valdes mehānismi, zināšanas, nauda un 

tomēr šie instrumenti (kas paši par sevi ir 
tikai instrumenti, darbarīki) paši par sevi 
neved no jautājuma kā kaut ko darīt pie 
jautājuma kāpēc kaut ko darīt. Starp 
“kā” un “kāpēc” ir novietots modernais 
cilvēks. 

Viss notiek un mainās tik strauji.
Modernā paātrināta laika režīmā dzī-

vojot, cilvēks jūtas dezorientēts, jo mo-
dernitāte prasa, lai cilvēkam tiek uzkrauta 

PAR GLOBALIZĀCIJU UN 
JAUNO LAIKMETU

Irēna Bērziņa

Par globalizāciju runājam jau vairākus 

gadu desmitus, totalitārisma režīma 

briesmas pasaulē nav zudušas, 

demokrātijas kļūst nestabilas, vērtības 

mainās. Pasaule pārtop. Mērķtiecīgi 

tiek veidota patērētāju sabiedrība 

bez robežām, kur valsts kā nacionāla 

vienība var nebūt aktuāla. Globālie 

procesi apdraud nacionālas valsts 

pastāvēšanu. No vienas puses tas ir 

augsto tehnoloģiju nopelns/sekas, bet 

no otras puses ir tāda sajūta, ka šos 

procesus kāds tomēr mērķtiecīgi vada, 

izmantojot tādus resursus kā izglītība, 

fi nanses, politika, sabiedrība, cilvēks. 
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liela atbildība – viņam saka: “domā un rī-
kojies pats!”. Šo lielo slogu daudzi izturēt 
nevar, vai var ar lielām grūtībām un atru-
nām. Turklāt modernā sabiedrība nepār-
traukti aicina apgūt un iemācīties ko jau-
nu. Esi procesā! Esi inovatīvs! Mēs esam 
iemīlējušies jaunajā un vēl nebijušajā. 
Stabilitāte tādā veidā netop, bet gan vei-
dojas pārrāvumi, laiks sāk sabirst daudza-
jās sociālajās lomās un funkcijās, pienā-
kumu un izaicinājumu gūzmā. Modernā 
māksla precīzi ataino šo laiku un laikme-
tu. Apskatot modernās mākslas klasisko 
piemēru – E. Munka gleznu “Kliedziens”, 
redzam modernās kultūras cilvēku, kurš 
kliedz. Viņu neviens neapdraud, bet viņš 
kliedz, jo ir izmisis. Viņa pasaule ir ne-
skaidra, sadrumstalota un visa atbildība 
par dzīvi uzkrauta uz viņa pleciem.

Sabiedrība kopumā, tai skaitā po-
litiķi, uzņēmēji – visi esam ierauti šo 
procesu virpulī.

Ir jāapzinās tas, kādu izaicinājumu 
priekšā šobrīd ir politiķis. Šobrīd notiek 
globāls process, kas neattiecas tikai uz 
Latviju, proti, tas, ka vispār politika kā 
nodarbošanās ir visai apdraudēta, it se-
višķi no valsts nacionālo politiķu perspek-
tīvas. Ietekmēt procesus, kas ir satīkloti 
globalizētā tīklā, kurā sava loma ir pārna-
cionālām organizācijām fi nanšu struktū-
rām un tādiem spēkiem, kuriem nacionālo 
valstu politiķi īsti nevar neko likt pretim, 
tad viņu situācija savā ziņā ir izmisīga. Jā, 
viņi ir savas tautas priekšstāvji un ievēlē-
ti, viņi arī devuši solījumus un apņēmu-
šies kaut ko darīt, taču izrādās, ka spēles 
laukums ir izpleties tik milzīgs – ar tik 
daudziem nezināmiem spēlētājiem, ka 
rodas apjukums. Apjūk pat ļoti apdāvināti 
cilvēki.

Vai to var attiecināt arī uz proce-
siem uzņēmējdarbībā?

Jā. Ja atskatāmies pāris gs. senā pagāt-
nē, kad veidojās modernā Eiropas civili-
zācija, kultūra un ja paskatāmies uz laiku, 
kas ir apgaismības laiks, arī kapitālisma 
dzimšanas laiks, tad tur mēs redzam ap-
mēram šādu uzņēmēja tēlu, kas ir patiess 
tirgotājs-uzņēmējs – tas ir cilvēks ar lielu 
pasaules pieredzi, kurš ir savas pilsonis-
kās vides patriots. Par tādu latviešu izcel-
smes uzņēmēju Jāni Šteinhaueru nesen 
uzņemta dokumentālā fi lma. Taču ir arī 

citi izcili piemēri: Rīgā tāds savulaik bija 
Johans Kristofs Bērenss, liela tirdzniecī-
bas nama vadītājs. 1792. gadā tiek publi-
cēts viņa teksts “Bonhomien”, bet pirms 
tam viņš to ir noturējis kā runu, no jauna 
atklājot Rīgas pilsētas bibliotēku, nevis kā 
literāts vai rakstnieks, bet kā uzņēmējs. 
Viņš formulē izpratni, kurā Rīgai jāattīs-
tās kā apgaismības pilsētai ar apgaismo-
tiem pilsoņiem, kas apmeklē publisko 
bibliotēku un lasa tā laika aktuālos darbus 
un iepazīst pasauli. Tātad uzņēmējs ir arī 
tas, kurš ir gatavs būt arī kultūras procesu 
mecenāts, kuram ir plašāks skatījums uz 
dzīvi. Uzņēmējs nav tikai tas, kas rūpējas 
par savu tirdzniecības namu, lai tas zeltu 
un plauktu, tam nāk klāt virkne sociālo 
pavedienu, kas viņu saista ar sabiedrību, 
ar vietu kur viņš dzīvo, ar nākotnes vīzi-
ju. Viņš saskata sava uzņēmuma veido-
jošo spēku sociālā, politiskā un kultūras 
aspektos. Tas, kas kādreiz bija uzņēmēja 
ideāls, nav pienācīgi īstenots.

Ar sava IQ uztrenēšanu vien nepie-
tiek?

Viens ir iemācīties izglītības procesā 
tikt galā ar lielu informācijas daudzumu, 
ar loģiskām operācijām, taču tad mēs iz-
protam izglītību kā veidu, kā uztrenēt prā-
tu. Pavisam kas cits ir, ja mēs saprotam 
domāšanu un izglītību kā iekšējus proce-
sus, kuros nostiprinās cilvēka personība. 
Nostiprinās tas, ko varētu dēvēt par cil-
vēka kodolu. Šajā iekšējā refl eksijā sava 
lom ir līdzšinējā civilizācijas mantojuma 
apguvei, taču arī sevis izpratnei. Nevis 
tikai koncentrēties uz to, kā kaut ko efek-
tīvi darīt dzīvē, bet atbildot uz jautājumu: 
kāpēc es to daru. Tiklīdz cilvēks nopietni 

uzdod šos jautājumus, viņam vairs nav 
viendimensionāla dzīves uztvere. Ja cil-
vēkam šī refl eksija, kurā šis kodols pat-
stāvīgi veidojas, ir paralēli visām viņa 
nodarbēm, kur viņš ir kā politiķis, kā uz-
ņēmējs, kā citu profesiju pārstāvis, tad ar 
šādu cilvēku nevar vienkārši manipulēt. 
Viņš ir ieguvis atskaites centru sevī. Es 
gribētu teikt, ka par spīti sarežģītajai pa-
saules situācijai, vienmēr ir cilvēki, kuri 
ir spējīgi no savas personības kodola arī 
rīkoties, pieņemt patstāvīgus lēmumus.

Tomēr intelektuāļi negrib valdīt.
Tā ir sena intelektuāļu un politikas at-

tiecību problēma. Es bieži citēju Platona 
vārdus par to, ka tas, kurš grib nodarbo-
ties tikai ar cēlām lietām un dižiem jautā-
jumiem, nepiedaloties politikā, ir nolemts 
tam, ka pār viņu valdīs muļķi. Šī problē-
ma jau ir fi ksēta Eiropas civilizācijas sā-
kumos senajā Grieķijā. Platons ir teicis 
arī to, ka tikai tam var dot iespēju valdīt, 
kurš varu nemaz nevēlas. Ar Sokrata muti 
viņš saka, ka šie cilvēki varbūt būtu pat 
piespiežami uzņemties sabiedrības līderu 
lomu un vislabāk ir tad, ja valda tie, kas 
negrib valdīt.

Ko vispār var darīt šādā globālo 
pārmaiņu laikā? 

Šādā situācijā vispār kaut ko iesākt 
ir grūti. Politikas norieta laikmetā ir lie-
li fi nanšu tīkli un organizācijas, kas sāk 
diktēt valstīm un nācijām noteikumus. 
Bet par spīti šiem procesiem, politikā un 
modernajā sabiedrībā vienmēr ir bijuši 
pietiekami harizmātiski un ar lielu iek-
šējas pieredzes bagāžu apveltīti cilvēki, 
kas spēj haotiskās un nepārskatāmās, 
sarežģītās situācijās atrast ceļus, kas nā-

Uzņēmējs nav tikai tas, kas rūpējas par 
savu tirdzniecības namu, lai tas zeltu 
un plauktu, tam nāk klāt virkne sociālo 
pavedienu, kas viņu saista ar sabiedrību, 
ar vietu kur viņš dzīvo, ar nākotnes vīziju.

“
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ciju izved no lielām briesmām un krīzēm. 
Tāpēc es gribētu teikt, ka indivīda loma 
joprojām ir svarīga. 

Runājot par tirdzniecības noza-
rei, kā redzat globālo tīklu ienākšanu 
Latvijā? Vai tas apdraud vietējos tirgo-
tājus?

Jau ilgu laiku Eiropā ir konkurējušas, 
ja tā var teikt, divas pozīcijas, skatoties 
uz ekonomikas attīstīšanos. Šķiet, ka šo-
brīd globalizācijas vērtējums virzās un 
reģionalizāciju. Pandēmija ir veicinājusi 
pieeju, ka nevajag paļauties uz milzīgiem 
globāliem risinājumiem, bet jāveido stra-
tēģijas no reģioniem. Tas ir pārskatāmāk, 
saprotamāk. Tautsaimniecības procesi 
visticamāk nākotnē šādi attīstīsies.

Kas būs šī procesa virzītājs? 
Tas var nākt no diviem līmeņiem. 

Pirmkārt, no pašas kopienas, nevalstis-
kajām organizācijām, kas spēj iesaistīt 
sabiedrību. Otrkārt, nacionālo valstu lī-
menis un to interešu aizstāvēšana. Un  
gribētos, ka tas tā notiek, ka no šejienes 
ņemam impulsus. Ir svarīgi, ka atbalstām 
vietējo. Ka dzīvojam ar šādu domu. Uz-
skatu, ka arī pašvaldības atbalsts ir ļoti 
noteicošs. Tāpat uzskatu, ka cilvēki paši 
šo var aizstāvēt. To varam regulēt paši. 
Arī politiskā līmenī. Var atbalstīt partijas, 
kuras iestājas par reģionu attīstību. Sva-
rīgi ir stiprināt cilvēkos piederību reģio-
nam. Arī tas ir veids, kā atbalstīt vietējos 

cilvēkus, produktus. Ja šāda izjūta ir, tas 
uzreiz ietekmēs reģiona vietējās preces, 
pakalpojuma izveidi.

Ja runājam par nodokļu politiku, 
uzņēmējiem nodokļu slogs arvien  aug.

Eiropeiskā sabiedrība ir ļoti komplek-
sa. Ir daudzas grupas ar dažādām intere-
sēm un galvenais mērķis, lai kopiena kaut 
kā sadzīvo. Latvijas valsts pieredze nav 
tāda kā Rietumeiropai. Nav pietiekami 
plašs tas cilvēku slānis, kuri varētu pie-
teikt un realizēt par piesaistītu fi nansēju-
mu ilglaicīgākus projektus. Tas saistīts arī 
ar izglītību. Ilgtermiņa domāšana sabied-
rībā nav nostiprinājusies. 

Vai modernā laikmeta sabiedriskie 
procesi neprovocē totalitārismu?

Kamēr pastāv modernā kultūra, vien-
mēr būs kārdinājums mesties arī totalitā-
rismos. Viens skaidrojums ir, ka moder-
nās sabiedrības dzīvo ārkārtīgi paātrināta 
laika apstākļos. Esam spiesti ļoti ātri, ope-
ratīvi pieņemt lielas devas inovāciju, ziņu 
un problēmu. Turklāt modernā kultūra 
pieprasa ļoti lielu fl eksibilitāti, mobilitā-
ti, daudzpusību un tam visam atbilstošu 
atbildību. No šīs pārslodzes rodas vēlme 
pēc stabilitātes, ko garantēs kāds, kurš 
skaidri un vienkārši pateiks, kas ir jādara 
un sniegs skaidrojumu, kas liedz iespējas 
to apšaubīt. Rezultātā pasaule šķiet nosta-
bilizējusies, dzīve iegūst iluzoru skaidru-
mu. Tiesa, stabilus atskaites punktus ir jā-

atrod. Ja tos nevar atrast sevī, individuālā 
domāšanas meklējumu ceļā, tad tie tiek 
meklēti ārpusē – politiskos, sociālos mī-
tos. Šī iekšējā modernās kultūras pretruna 
ir nepārtraukts pašas modernās demokrā-
tijas apdraudējums. Vienā brīdī sabiedrī-
ba it kā salūzt, tad nāk autoritatīvais līde-
ris. Modernie procesi paši pie tā noved. 
Varbūt, ka nākotnes totalitārisms nemaz 
nebūs politisks, kā 20. gs. politiskie to-
talitārismi, kas orientējās uz vadonības 
kultu. Iespējams, ka tie būs pilnīgi cita 
veida totalitārismi, kuri tāpat izrietēs no 
modernā laikmeta iekšējām pretrunām, 
piemēram no pretrunas starp brīvību un 
drošību, starp indivīdu un kolektīvu, starp 
bagātību un nabadzību.

Eksperti prognozē aizvien lielāku 
sabiedrības polarizāciju. 

Par šo tendenci ļoti daudz analītiķi 
un eksperti runā, fi lozofi  tajā skaitā. Mēs 
dzīvojam ekstrēmā laikmetā. Ir modē būt 
ekstrēmam un ļoti galējam savos uzska-
tos un tā ir viena laikmeta iezīme un otra 
ir, ka polarizācija notiek arī ekonomikas, 
fi nanšu jomā un to analītiķi fi ksējuši kā 
ļoti bīstami tendenci. Mazu Eiropas Sa-
vienībā esošu valstu perspektīva ir ļoti 
ierobežojoša. Dažu cilvēku rokās nonāk 
milzīgas sabiedrības ietekmes sviras, kuri 
saista savu atrašanos šķēru vienā galā ar 
kaut kādām nākotnes vīzijām kā, piemē-
ram, Marsa apdzīvošanu, jaunu tehnolo-
ģiju ieviešanu un pauž savu aktīvu vēlmi 
piedalīties cilvēces tālākā likteņa veidoša-
nā. No otras puses ir cilvēki, kuriem nav 
pat elementāru cilvēktiesību. 

Šīs pienākumu šķēres, kas vienus dzen 
nabadzībā un nelielu sabiedrības procentu 
padara stāvus bagātu, šīs šķēres neļauj no-
stāties uz kājām vidusšķirai, kas vienmēr 
ir bijis sabiedrības līdzsvara kodols.

Vai šie procesi var aizvest mūs pie 
globāla totalitārisma – planetāras va-
ras? Kā Jūs vērtējat šādu tendenci?

Globalizācijas procesi pastiprinās 
tad, kad kāda kultūra tuvojas savam no-
rietam. Šim norietam jeb civilizācijai 
arī ir vairākas attīstības pakāpes: parā-
dās liels uzsvars uz birokrātiju, tehniku 
un masu kultūru, pēc tam seko cīņas par 
varu, pretenzijas uz globālu varu, pasau-
li aptverošas varas vīzijas. Šādas vīzijas 
šobrīd neapšaubāmi cirkulē dažādu ASV 

Varbūt, ka nākotnes totalitārisms nemaz 
nebūs politisks, kā 20. gs. politiskie 
totalitārismi, kas orientējās uz vadonības 
kultu. Iespējams, ka tie būs pilnīgi cita veida 
totalitārismi, kuri tāpat izrietēs no modernā 
laikmeta iekšējām pretrunām, piemēram 
no pretrunas starp brīvību un drošību, starp 
indivīdu un kolektīvu, starp bagātību un 
nabadzību.

“
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(taču ne tikai) fi nanšu un politiskās elites 
galvās. Pie šīm vīzijām piederas idejiski 
fragmenti, paliekas no kultūru (šajā gadī-
jumā – Rietumu kultūras) “zelta laikiem”, 
tomēr vairs nav runa par šo ideju dziļāko 
saturu vai iekšējo pretrunīgumu, bet gan 
par varu. 

Nacionālas valstis ir neērts, traucē-
jošs faktors ceļā uz varu bez robežām? 

Lai to nodrošinātu, ir jāpanāk lokālas 
un reģionālas varas pakļaušanās, unifi kā-
cija. Tas pats attiecas arī uz pasaules re-
dzējuma unifi kāciju, kas var tikt panākts 
ne vairs ar pilnīgu politisku kundzību 
pār medijiem, kā tas bija 20. gadsimta 
totalitārismos, bet ar mediju satura vien-
veidīgumu, ar “vienas pasaules visiem” 
sludināšanu. Tas, kas šādai pasaulei bez 
robežām ir ceļā – nacionālas valstis (un 
to kodols – ģimenes), lokālas kultūras, re-
ģionāli varas centri, nacionālās valodas 
– tas ir jānojauc. Vairs ne politiskās parti-
jas, valstis vai nācijas ir varas subjekti, bet 
gan lielas internacionālas korporācijas, 
kas kontrolē informāciju, medijus, ziņas, 
tehnoloģiju attīstību, digitālo uzraudzību, 
fi nanšu plūsmu.

Vīzija pamazām kļūst par realitāti.
Šādas vīzijas (kura vēl nav piepildīju-

sies, taču jājautā, vai neesam ceļā pie tās 
realizācijas) briesmas ir acīmredzamas: tā 
būtu pasaule, kur tikai mānīgi tiek godāta 
dažādība un atšķirīgums, demokrātija un 
cilvēka cieņa. Tā ir pasaule bez nevienas 
patstāvīgi iegūtas domas, bez iespējas ie-
bilst, bez iespējas runāt savā valodā, bez 
citiem mērķiem kā vien iepirkšanās, patē-
riņš un masu kultūra.

Kam tas ir izdevīgi?
Globalizācija noteiktos aspektos un 

laika nogriežņos ir veicinājusi daudzu 
valstu ekonomisko izaugsmi. To atspogu-
ļo statistika un pētījumi. Cīrihes Universi-
tātes izstrādātais “globalizācijas indekss” 
rāda, ka valstīs, kuras ir vairāk atvērušās 
globalizācijai, vērojama ekonomiskā iz-
augsme. Globalizācija ir acīmredzami 
ekonomiski izdevīga valstīm, kas tajā 
vairāk iesaistās, ja par mērogu tiek ņemts 
valsts kopējais bruto produkts. Taču, vai 
šī izaugsme kā vienīgais kritērijs ir izšķi-
rošais – tāds ir jautājums. Tas ir mānīgs 
ārējais globalizācijas apvalks. Globalizā-
cija nerisina sociālās problēmas, tā ne-
mazina šķēres starp megamiljardieriem 

un milzīgu procentu sabiedrības daļas, 
kam jāsaskaras ar lielām ekonomiskām 
un sociālām problēmām. Globalizācija 
noteikti ir padarījusi bagātākus tos, kas 
tādi jau bija un ļoti nostiprinājusi interna-
cionālu kompāniju un korporāciju varu. 

Kur tas var mūs aizvest?
Visdrīzāk pašreizējie globalizācijas 

procesi ved pie jaunas “Bābeles” torņa 
celtniecības, pie aizvien lielākas unifi kā-
cijas, pie valodas, tradīciju, nāciju man-
tojuma nivelēšanas, pie globālas civilizā-
cijas “ekotopiem” – variācijām dažādos 
pasaules reģionos, kur dominēs masu pro-
dukti, izklaides un sociālo tīklu haotiskā 
informācija.

Mazinoties nacionālo valstu ietek-
mei, mazināsies arī nacionālo uzņēmu-
mu ietekme vai tie vispār izzudīs. Īste-
nībā šie procesi jau notiek. Kā vērtējat 
šo tendenci?

Šos procesus vērtēju – ilgtermiņā rau-
goties – negatīvi. Skaidrs, ka tiem var būt 
un ir īstermiņa vai vidējā termiņa iegu-
vumi – mazi, fl eksibli spēlētāji (nelielas 
attīstītas valstis, kas jau aktīvi spēlē līdzi 
globalizācijas procesiem un “nelien” “lie-
lajā” politikā) pat var izrādīties pietiekami 
lieli ekonomiski ieguvēji noteiktā aspektā 
vai laika periodā. Tomēr šie ieguvumi ir 
par kaut ko jāpērk. Jautājums: par ko un 
vai sabiedrības interesēs ir saglabāt eko-
nomisko izaugsmi, kura galu galā kon-
centrējas tikai ļoti šauras cilvēku grupas 
rokās. Gatavas receptes te nav, tomēr es 
teiktu tā: jāstiprina nacionālu valstu pat-
stāvīgums, kas nebūt nenozīmē ES vāji-
nāšanos. ES ir iespēja – tās politiskais, 
ekonomiskais, sociālais kurss starp ASV, 
Ķīnu un Krieviju Latvijai ir ļoti svarīgs. 
Tēvzemju Eiropa vēl nav pilnībā zaudēta, 
vai pareizāk sakot, tā var izrādīties aktuā-
lākā un jaunākā tendence, kuru vajadzētu 
atbalstīt. Ir jāiet kopā ar Eiropu, jāpie-
dzīvo kopā visi pārmaiņu negatīvie un 
pozitīvie procesi – vai nu tie būtu visļau-
nāko globalizācijas efektu laikmets vai nu 
Eiropas atdzimšana.

Varbūt ļauties šiem procesiem?
Ļaušanās šādam procesam lielā mērā 

jau notiek – runā par “politikas” galu, 
par “valsts” galu. Notiek vēl spēkoša-
nās, piemēram, starp ES likumdošanu, 
nodokļu politiku un globālo korporāciju 
interesēm. Šīs cīņas varētu būt tikai sā-

kums vēl daudz lielākam spiedienam uz 
nacionālo valstu neatkarību. Tomēr ir arī 
tā, ka vēsturē var vērot, ka globalizācijai 
līdzīgi procesi nav “mūžīgi” – drīz atkal 
sarosās arī reģionālisms, lokālu varu spē-
ki, tradīcijas ir sīkstas, atdzimst nacionā-
lā patriotisma kustības. Tāpēc galvenais 
jautājums laikam gan šobrīd ir: cik tālu 
globalizācijas procesi paspēs aiziet, līdz 
vēstures svērtnis atkal noslieksies uz citu 
pusi.

Kādā pasaulē dzīvos mūsu bērni, 
mazbērni?

To ir grūti šobrīd pateikt. Tādi pētnieki 
kā Stīvens Emots ir ļoti skeptiski pret nā-
kotnes cerībām: migrācijas procesi, eko-
loģiskās problēmas, aizraušanās ar sociā-
lajiem tīkliem un virtuālo vidi, nekritiska 
domāšana – viss tas ir daudzkārt piesaukts 
kā visai drūmi nākotnes meti. Tomēr es 
pieturētos pie vēstures “nenolemtības” – 
pie tā, ka jauni, negaidīti asni izspraucas 
arī no visbiezākā gruvešu slāņa.

Vai ir un būs kaut kas, ko nevar un 
nevarēs nopirkt par naudu? 

Par naudu nevar nopirkt tos īpašos 
satikšanās ar realitāti mirkļus, kuri kalpo 
par impulsu tam, lai cilvēks sāktu pats 
domāt. Var nopirkt ceļojumu uz Sahāras 
tuksnesi, bet nevar piespiest šo tuksnesi 
kļūt par atklāsmes vietu, par iekšēju pie-
dzīvojumu. Nevar piespiest izdarīt tā, lai 
tie – cilvēks un dabas ainava – kaut kādā 
veidā kopīgi radītu pieredzi, kas ir unikā-
la un īpaša. Nevar nopirkt domāšanu. Var 
izglītības procesā ieguldīt ievērojamus 
līdzekļus, apmeklēt labākās pasaules uni-
versitātes, bet sākotnējo impulsu patiesi 
gribēt izglītoties, gribēt satikties ar rea-
litāti vai gribēt aiziet uz mākslas galeriju 
un piedzīvot mākslas darba priekšā īpašu 
estētisku pārdzīvojumu – to nopirkt nevar. 
To var sagatavot un virzīt, bet pašu noti-
kumu nopirkt nevar. Ne oriģinālu domu, 
ne māksliniecisku pārdzīvojumu nopirkt 
nevar – šādi notikumi notiek un tos nevar 
kontrolēt. Tāpēc svarīgākais dzīvē man 
šķiet: ļaut notikt tam, kas notiek pats no 
sevis un darīt to, kas ir padarāms. Arī mo-
dernā pasaulē ar visām tās iekšējām pret-
runām un dinamiku ir iespējams saglabāt 
mēru starp padarāmo, paveicamo, sasnie-
dzamo un Notikumu. y



48

AKTUĀLI

E-KOMERCIJĀ NAV 
VIENKĀRŠU ATBILŽU

Tomēr, pēc GlobalData ekspertu 
domām, aplūkojot tikai kanālu, 
caur kuru tika veikta pārdošana, 

mēs iegūstam virspusēju priekšstatu par 
to, kā patērētāji iepērkas un kā pārdevēji 
apkalpo klientus.

• Darījuma punkts nepastāv neatkarīgi 
no realitātes

• Uzplaukst universālā kanāla tirdz-
niecība, kur veikali atbalsta pārdošanu 
tiešsaistē

• Vienkāršots stāstījums par interneta 
dominēšanu mazumtirdzniecības vidē.

Darījuma punkts nepastāv atsevišķi 
no realitātes, bet ir daļa no plašāka iepirk-
šanās piedzīvojuma, kas ietver daudzus 
posmus. Katrā no šiem posmiem patērē-
tāji var izmantot daudz dažādu kanālu, lai 
apmierinātu viņu vajadzības. Tas apgrūti-
na patērētāju uzvedības kartēšanu.

Pēc analītiķu domām, izšķiroša nozī-
me ir izpratnes veidošanai par iepirkšanās 
ceļojumu un kanālu mijiedarbību. Ne ti-
kai tāpēc, ka tas ļauj mazumtirgotājiem 

saprast, kas viņiem jādara, lai apmierinā-
tu klientu prasības. Eksperti brīdina par 
pārāk vienkāršotiem stāstiem, piemēram, 
„vairāk tiešsaistes pārdošanas ir vienāds 
ar mazāk veikaliem”, un norāda uz pieau-
gošo vajadzību saprast, kas patiesībā mo-
tivē klientus pirkt. Galu galā tiešsaistes 
kanālu galvenokārt izstrādā tradicionālie 
mazumtirgotāji, un dažos gadījumos tas 
ir cieši saistīts ar fi ziskajiem veikaliem. 
Pandēmija palielināja saikni starp kanā-
liem un parādīja, ka mazumtirdzniecība 
faktiski ir viens (daudzkanālu) tirgus.

GlobalData eksperti sadarbībā ar 
Amazon analizēja Ziemassvētku iepirk-
šanās un patērētāju ieradumus 2020. gada 
beigās ASV, Lielbritānijā, Francijā, Vāci-
jā, Spānijā un Itālijā.

Viņi atklāja, ka, kaut arī tirdzniecība 
fi ziskajos veikalos bija traucēta – galve-
nokārt valstu ieviestās bloķēšanas dēļ, 
daudzkanālu tirdzniecība, kur veikali 
kaut kādā veidā tika izmantoti tiešsaistes 
pārdošanas atbalstam, pieauga piecās no 
sešām aptaujātajām valstīm. Lielbritānija 

bija vienīgais tirgus, kur daudzkanālu pār-
došanas apjomi samazinājās, galvenokārt 
tāpēc, ka pagājušā gada beigās tika iero-
bežoti būvmateriālu veikali. Savukārt, tie-
ši blokādes trūkuma dēļ ASV tirdzniecība 
tiešsaistē pieauga lēnāk nekā citās valstīs 
(tikai par 2.1%).

Pētījums par iepirkšanos brīvdienās 
atklāja, ka pandēmija palielināja daudz-
kanālu pārdošanas apjomu izmantošanu 
un pieaugumu, kā arī turpināja nostiprināt 
savu lomu mazumtirdzniecībā.

Pandēmija izraisīja strauju tiešsaistes 
kanāla izaugsmi, patērētāji visā pasaulē 
vairāk nekā jebkad vēlas pirkt no tieš-
saistes veikaliem. Tomēr, pēc GlobalData 
ekspertu domām, aplūkojot tikai kanālu, 
caur kuru tika veikta pārdošana, mēs ie-
gūstam virspusēju priekšstatu par to, kā 
patērētāji iepērkas un kā pārdevēji apkal-
po klientus.

Visās sešās aptaujātajās valstīs tieš-
saistes kanāls svētku laikā ievērojami 
pieauga, sasniedzot nedaudz vairāk nekā 
31% no kopējā Lielbritānijas pārdošanas 
apjoma un gandrīz 21% ASV. Francijā 
interneta kanālu izplatība tika sasniegta 
nedaudz virs 17%, bet Vācijā – gandrīz 
18%. Pat valstīs, kurās tirdzniecība tieš-
saistē joprojām ir embrionāla, piemēram, 
Spānijā un Itālijā, vērojams pieaugums – 
tiešsaistes izplatība attiecīgi ir 9,1% un 
8,9% no kopējā mazumtirdzniecības ap-
joma.

Tomēr pētījums arī atklāja, ka stās-
tījums par interneta dominēšanu ma-
zumtirdzniecības vidē ir vienkāršots. To 
apstiprina fakti, ka 5 no 6 valstīm daudz-
kanālu pārdošanas apjomi pieaug straujāk 
nekā kopumā tiešsaistē. Tas ir ievērojams 
procents no tiešsaistes pārdošanas, ko 
veic fi ziskie veikali. Amerikas Savieno-
tajās Valstīs fi ziskie veikali apkalpoja 
gandrīz 37% no visa pārdošanas apjoma, 
izmantojot tiešsaistes kanālu – tas ir par 
5% vairāk nekā 2019. gadā. y

Pēc GlobalData materiāliem

Pandēmija izraisīja daudz diskusiju par tiešsaistes kanāla straujo 

izaugsmi. Skaitļi nemelo – patērētāji visā pasaulē vairāk nekā jebkad 

vēlas pirkt no tiešsaistes veikaliem.
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LIELĀKĀ DAĻA MEKLĒ JAUNUS VEIDUS, 
KĀ IETAUPĪT

Pētījumā, kuru 16 valstīs veica Niel-
senIQ Customized Intelligence komanda, 
tika identifi cētas četras patērētāju grupas, 
kuru tēriņi un apstākļi ir dramatiski mai-
nījušies, salīdzinot ar pagājušo gadu.

Patlaban lielākajai daļai patērētāju ir 
mazāk naudas, ko tērēt, un piesardzīgi 
to tērēt. Faktiski pētījumā ir uzsvērts, ka 
73% patērētāju kopš 2020. gada septem-
bra ir piedzīvojuši izmaiņas savā perso-
nīgajā fi nansiālajā situācijā. Atšķetinot 
šo daudz piesardzīgo patērētāju, mums ir 
tikko ierobežoto patērētāju grupa (46%), 
kuru ienākumi vai fi nansiālā situācija ir 
samazinājusies, un piesardzīgās izolācijas 
grupa (27%), kuru fi nansiālā situācija vai 
ienākumi ir ietekmējuši ierobežoti. Abās 
grupās nesenie notikumi ir pamudinājuši 
pievērst lielāku uzmanību tēriņiem.

Kaut arī gandrīz puse no šiem patē-
rētājiem iegādājas jebkuru produktu, kas 
tiek reklamēts, un izvēlas privāta marķē-
juma iespējas, lai ietaupītu naudu, 53% 
no jauna ierobežoto un 58% piesardzīgo 
izolēto patērētāju apgalvo, ka pieturēsies 
pie parastajām zīmola vēlmēm, un lielākā 
daļa izvēlas zemāko cenu izvēli starp viņu 
iecienītākajiem zīmoliem.

“Izdevumu iespējas ir polarizētas ne 
tikai četrās jaunajās patērētāju grupās, bet 

arī pašās grupās. Daudziem patērētājiem 
ir svarīgi ietaupīt naudu par katru cenu, 
tomēr milzīgs skaits cilvēku apgalvo, ka 
viņi pieturēsies pie savām parastajām zī-
mola vēlmēm – un tas ir tas, kas to dara. 
Zīmoliem jāpalīdz patērētājiem darīt 
abus, ”sacīja Skots Makenzijs, NielsenIQ 
izlūkošanas nodaļas globālais vadītājs.

PATĒRĒTĀJI TIRGOSIES 
Šīs divas patērētāju grupas pārvērtē 

to, kas viņiem un viņu ģimenēm ir bū-
tisks. Viņi pieņem smagus lēmumus par 
to, no kurām kategorijām var atteikties un 
kādus kompromisus var panākt pat kate-
gorijā. 69% no nesen ierobežotajiem un 
55% no piesardzīgajiem ierobežotajiem 
patērētājiem apgalvo, ka viņi cenšas pār-
valdīt mājsaimniecību tēriņus. Zīmoliem 
jānodrošina, lai viņu portfelis un sorti-
ments būtu optimizēts, lai piesaistītu šo 
lejupvērsto tirdzniecību un patērētājs ne-
mainītu izvēli kategorijā.

“Zīmoliem un mazumtirgotājiem ir 
jāpalīdz patērētājiem pārvaldīt kopējos 
groza izdevumus, ļaujot viņiem pielāgot 
budžetu. Tirdzniecības samazināšana būs 
galvenā sastāvdaļa, taču zīmoliem vaja-
dzētu arī izpētīt, kā tie var palīdzēt patērē-
tājiem tirgoties, kad to atļauj budžets. Tas 
varētu ietvert uz apjomu balstītas akcijas 
piesardzīgiem patērētājiem un izolētiem 

patērētājiem, inovatīvus pasākumus mā-
jās un attiecīgus augstākās kvalitātes pie-
dāvājumus, ”sacīja Makenzijs.

ZĪMOLA LOJALITĀTEI IR SAVA CENA
Vairāk nekā puse tikko ierobežoto 

(53%) un izolēto piesardzīgo patērētāju 
(58%) apgalvo, ka viņi pieturēsies pie pa-
rastajām zīmola vēlmēm, taču šī lojalitāte 
ir saistīta ar papildu pārbaudi. Finansiālās 
situācijas maiņa prasa īpašu piesardzību, 
pamatojot patērētāju pirkumus. Patērētāji 
apzināti piešķir prioritāti tiem zīmolu atri-
būtiem, kas viņiem ir vissvarīgākie. 59% 
no nesen ierobežotajiem patērētājiem un 
53% no izolētiem piesardzīgajiem patē-
rētājiem lēmumus nosaka zemākā cena, 
kad runa ir par viņu izvēlētajām zīmola 
iespējām. Lai gūtu panākumus ar mūsdie-
nu pircējiem, uzņēmumiem ir divkārši jā-
piedāvā zemāko cenu iespējas pazīstamu 
zīmolu ģimenēs.

“Pastāv interesants lojālu nodomu un 
fi nansiālu ierobežojumu pretstatījums. 
Šis gads varētu izskatīties pavisam sa-
vādāk nekā iepriekšējais, kur pat vislo-
jālākie patērētāji ir spiesti atteikties no 
pazīstamiem produktiem nepieciešamo 
maka pielāgojumu dēļ. Zīmola cenu mai-
ņa jāveic ar daudzpakāpju pieeju, ņemot 
vērā patērētāju kompromisus abos tēriņu 
spektra galos, ”sacīja Makenzijs. y

PATĒRĒTĀJI MEKLĒ VĒRTĪBU

Nielsen

Nesen veiktais NielsenIQ pētījums atklāja, ka gandrīz 

7 no 10 patērētājiem visā pasaulē pandēmijas rezultātā 

ir mainījuši veidu, kā viņi pērk kategorijas un zīmolus. Lai 

gan liels skaits patērētāju meklē zemākās cenas vai lielā 

mērā balstās uz akcijām un privāta zīmola produktiem, 

lai ietaupītu naudu, ražotājiem tas ne vienmēr ir 

bezgalīgas sacensības. Ir skaidri pierādījumi par spēcīgu 

patērētāju lojalitāti zīmolu vidū, īpaši tiem pircējiem, 

kuri neplāno mainīt savus ieradumus. Zīmolu atslēga 

ir identifi cēt un precizēt viņu pircēju segmentāciju, jo 

izmaiņas patērētāju paradumos turpina attīstīties.
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VAI LABA PARODIJA 
BITKOINIEM

Kā likums, suņi to īpašniekiem 
izmaksā daudz naudas. Bet daž-
reiz viņi arī nes lielu bagātību – 

vismaz, ja tie nāk digitālas kriptonaudas 
veidā. Tāpat kā nedaudz skeptiska izskata 
Shiba Inu, kurš ir izrotāts ar Dogecoin 
logotipu. Dogecoin ir kriptonauda,   kas 
sākotnēji tika uzsākta kā parodija par Bit-
coin. Jautrajai valūtai nav nekāda mērķa. 
Bet tas neliedz digitālo tirgotāju kopienai 
uzsākt ar to jauno ažiotāžu. Pēdējo nedēļu 
laikā Dogecoins vērtība ir palielinājusies, 
īpaši pēc tam, kad Tesla priekšnieks Elons 
Musksie čivināja Twitter kopienai: „The 
Dogefather SNL 8. maijs”. Tūkstošiem 
investoru vienojās ASV Reddit forumā un 
ieguldīja naudu kriptovalūtā.

Šī nav pirmā reize, kad Elona Muska 
fanu bāze sāk tendenci. Pavasarī jaunie 
tirgotāji spēlēja ar azartspēļu mazum-
tirgotāja Gamestop akcijām un vismaz 
īslaicīgi satricināja fi nanšu uzraudzības 
iestāžu varas monopolu. Audio lietotne 
Clubhouse ievilka iOs lietotājus (Apple 
mobilā operatīvā sistēma) virtuālos saru-

nu šovos ar Musku, pirms tā atkal gandrīz 
kļuva nenozīmīga. Un NFT (neaizvietoja-
mi žetoni) kļūst par jaunu investīciju uz-
plūdu, kas sola atdevi ar digitālo mākslu 
un vēsturiskiem tvītiem.

Daži cilvēki priecājas par fi nanšu tir-
gu demokratizāciju un iespēju indivīdam 
daudz vairāk piedalīties. Un, protams, 
pateicoties tādām tirdzniecības lietotnēm 
kā Robinhood investori var paši pārvaldīt 
savu kapitālu un nav spiesti ievērot broke-
ru un banku konsultantu ieteikumus.

Bet šīs jaunās brīvības viņus pašus 
atkal apdraud. Hipes ātri attīstās, kam 
bieži nav praktiska pamata. Clubhouse 
gadījumā dalībnieki sliktākajā gadījumā 
ir iztērējuši dažas dzīves stundas. Bet ar 
nepamatotām fi nanšu likmēm investori 
riskē izraisīt burbuļus un ātri zaudēt savu 
naudu.

Tā Dogecoin – atšķirībā no Bitcoin – 
kas vēlas monetāro sistēmu izvest no 
valsts kontroles un tiek uzskatīts par aiz-
sardzību pret infl āciju – zaudējumu risks 
ir vēl lielāks. Iemesls: tirgus kapitalizācija 

šeit ir daudz zemāka. Ja citi tirgotāji iz-
ņem kapitālu, zaudējumi ātri pieaug. Un 
tas notiek ļoti ātri ar kriptonaudu, kurai 
raksturīgas biežas un straujas kursa svār-
stības.

Gamestop piemērs: Bizness ilgu laiku 
ir bijis slikts, pandēmija turpināja ietek-
mēt stacionāros spēļu mazumtirgotājus. 
Trīs gadu laikā pārdošanas apjoms sabru-
ka par 40 procentiem, sasniedzot krietnus 
piecus miljardus dolāru, un uzņēmums 
atradās mīnusos. Pat ja tā, investori iegā-
dājās akcijas, lai dotu hedžfondiem mācī-
bu. Cena pieauga un pieauga – tiem, kas 
pēc tam savus vērtspapīrus pārdeva par 
vēlu, draudēja lieli zaudējumi. Aptuveni 
25 miljardu USD ieguldītāju nauda tika 
iznīcināta.

Tie, kas akli vadās un pakļaujas nā-
kamām ažiotāžām, atvadās no kritiskās 
domāšanas. Un tas ir – it īpaši ar fi nanšu 
lēmumiem – pirmais solis uz kopējiem 
zaudējumiem. Elona Muska tvīti negaran-
tē panākumus. y



Kantar pētījums

COVID-19 BAROMETRS
Latvijā sabiedrība ir nogurusi no 

pandēmijas radītajām sekām un jūtas 
aizvien brīvāk. 

Aizvien uztrauc koronovīrusa 
situācija pasaulē

43%

Noguruši no pandēmijas sekām, 
uzskata, ka informācijas telpā ir 
radīta pārāk liela panika

Savu ekonomisko situāciju vērtē 
apmierinoši

Drīz viss būs labāk un Covid 19 
beigsies

Norūpējušies par nākotni

44%

66%

32%

42%
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