
Ievads – kāpēc? 

Pirkt, vai nepirkt ir jautājums, ko klienta lomā sev uzdodam ik mirkli. Par klientu varam uzskatīt 

katru, kurš šo jautājumu sev uzdod ar spēju piepildīt jebkuru no atbildēm (šobrīd, vai vēlāk).  

Tā kā pārdevējs trenējoties pārdošanā katru dienu pārspēj savu klientu, kam nav pieredzes katru 

dienu pirkt, varētu uzskatīt, ka pārdevējam katrā saskarsmē ar klientu ir lielākas izredzes. Un tomēr 

– tirgus prakse liecina, ka tas ir tālu no patiesības. Galvenokārt tas ir tāpēc, ka augstākminētais 

kļūtu iespējams tikai tad, ja pārdevējs tirgu uzskatītu par kaujas lauku, bet klients – par iespēju. Un 

patiesi – ir pārdevēji, kuru vienīgais nolūks trenēties pārdošanas mākslā, ir pārspēt jebkuru savu 

sarunbiedru. Pat lielā tirgū šo pārdevēju gūtie panākumi ātri vien zaudē savu jēgu, vai pat pārtop 

par laureāta lāstu, jo tirgū nauda nekad nav prece (arī finanšu tirgū ne) – tā ir tikai līdzeklis, un 

labāk klājas tiem, kuri to apzinās. 

Šī grāmata ir par to, lai pārdevējs pirms pārdošanas mēģinājuma uzdod sev jautājumu – PĀRDOT, 

VAI NEPĀRDOT? 

Jo bez šī fundamentālā jautājuma, pārdevējs patiesībā kļūst vājāks par klientu un spēcīgi degradē 

gan sevi, gan visu tirgu ilgtermiņā. Tikai ar skaidru atbildi uz šo jautājumu, pārdevējs kļūst stiprāks 

savā būtībā par jebkuru klientu un visu tirgu kopumā. Tas iedot tiesības izvēlēties ne tikai klientam 

savu pārdevēju, bet arī pārdevējam savus klientus. 

Daudzi pārdošanas treneri lielu uzsvaru liek uz to, kāds mēdz būt klients. Un arī es jau pirmajā šīs 

grāmatas nodaļā dalos savās atziņās par to, kāds klients mēdz būt. 

Tomēr vēl pirms tam daudz svarīgāk ir pašam pārdevējam iepazīties tuvāk ar sevi. Un tas ir tas, ar 

ko arī es sāku pārdošanas apmācības. To daru, lietojot 4 galējību paradigmu, kas man palīdz saprast 

labāk šo pasauli, un ko arī bieži pielietoju dažādos griezumos šajā grāmatā, un video lekcijās. 

Kā daudz ko citu šajā dzīvē, arī pārdevējus var iedalīt 4 nosacītās grupās, atkarībā no 2 galējībām, uz 

ko vērsts viņu uzmanības vektors: 

                    Emocijas 

     I  II   

   Spiediens    Jautājumi 

     III  IV    

 

                Fakti 

Kā saprotams, visi pārdevēji, kas komunicē emocionāli un ar lielu spiedienu (kvadrantā I), 

vidusmēra klientam izraisa smīnu un ne pārāk augstu novērtējumu. Šos pārdevējus vienkāršā 

valodā var nosaukt par “iesmērētājiem”. 

Kvadrantā II esošie savu saskarsmi balsta uz emocijām un daudz interesējas par sarunbiedru. Tas 

sarunbiedru, diemžēl, pārvērš no potenciālā klienta par draugu. Kāpēc – diemžēl? Jo no draugiem 



mēs reti kad izvēlamies kaut ko būtisku nopirkt. Padomājiet paši – kad jūs pirkāt no drauga kaut ko 

vērtīgu? Piemēram, mašīnu, vai nekustamo īpašumu? Vai ražošanas iekārtu? Ķirurga 

visnevēlamākais pacients ir viņa tuvinieks. Un to saprot abi – gan pārdevējs, gan klients. Ja ar 

klientu kļūstam pārāk draudzīgi jau pašā sākumā – pirms izveidojies ieradums no mums pirkt – tad 

laika gaitā izredzes pieaug vienīgi tuvo attiecību attīstībai, nevis pārdošanai. Tāpēc, pavērojiet sevi, 

un saprotiet, uz ko Jūs velkat, kad kļūstat ar potenciālo klientu pārāk draudzīgi. Jo no draugiem 

pārsvarā nepērk. 

Kvadrantā III ierindojas visi tie, kas ar loģiskiem faktiem un argumentiem pārliecina klientu par sava 

risinājuma nepieciešamību un absolūto uzvaru pār citām izvēlēm. Mēs šos pārdevējus dēvējam par 

“pārliecinātājiem”. No pārliecinātājiem biežāk nopērk, nekā nenopērk. Bet pārsvarā – tikai vienreiz. 

Tas tāpēc, ka pārliecinātājs velta maz, vai nemaz laika, lai saprastu, vai klientam viņa risinājums 

vispār ir vajadzīgs. Apbruņojies ar faktiem un dzelžainu argumentāciju, kā arī uztrenējis savu šarmu, 

pārliecinātājs var pārdot ledu eskimosam, taču šī pieredze aizver durvis pārliecinātājam jelkad 

citreiz atkal pārdot jebko citu šim pašam eskimosam. Ja tirgus ir milzīgs, un sirdsapziņa atļauj, 

pārliecinātājs var sasniegt tieši tik lielu personības un materiālo izaugsmi, cik to atļauj sabiedrība. Jo 

brīdī, kad pārliecinātājs sasniedz savu citadeli, viņu sāk ievērot un tad jau ziņas ātri pārklāj visu tirgu 

– arī tos, ko pārliecinātājs, nekad nav saticis… Tas ir iemesls, kāpēc mūsu politiķi bieži darbojas kāda 

cita aizsegā, kam pagaidām ir tīra reputācija. 

Mans aicinājums ir pievērst katru pārdevēju pārliecībai, ka tieši kvadrantā IV atrodas ilgtermiņa 

panākumu atslēga un risinājums visiem tirgus spēlētājiem – gan tiem, kuri pērk, gan tiem, kuri 

pārdod. Pārdevējus, kuri daudz interesējas par klientu, prot aktīvi klausīties un, galvenais, sajūt 

“īstos” jautājumus, ko uzdot, lai saprastu “pārdot, vai nepārdot?” – mēs saucam par 

“konsultantiem”. Konsultants nav bez emocijām, un bez spiediena. Tomēr – konsultants risinājumu 

prezentē tad, un tikai tad, kad ir atklāti pietiekoši daudz fakti par klienta vajadzības vislielāko 

atbilstību piedāvājumam.  

Rezumējot – uzdodam vairāk jautājumus un piedāvājam tikai tad, kad esam 100% droši, ka mūsu 

risinājums klientam būs īstais. Turklāt – prezentējot risinājumu, lietojam maksimāli daudz 

jauniegūto faktu par klienta situāciju, nevis par mūsu risinājumu. 

Ar šo pārdevēju raksturojumu pirmais mani iepazīstināja mans sens sadarbības partneris un 

visnotaļ cienījams pārdošanas treneris, no kura esmu daudz mācījies, Aleksejs Saveljevs. Paldies, 

Aleksej! 

Neviens vairs precīzi neatceras pirmo, kurš teica, ka vienā telpā no diviem vienādi domājošiem, 

viens ir lieks. Kurš no abiem – vieglāk būtu pateikt, ja viņi sēdētu vienā mašīnā, jo tad lieks ir tas, 

kurš nestūrē. 

Iespējams, ka tāpēc cilvēku dažādībai nav robežu. 

It kā ārēji cits citam spējam arī līdzināties, par ko liecina dažādu politiķu dubultnieku esamība un uz 

kā balstās visa aktieriskās pasaules būtība. Veiksmīgākie aktieri ir tie, kuri lieliski sevi dzird, prot 

atdarināt citus tā, ka pat miesīga māte klausulē neatšķirs. Šim nolūkam daži blēdīgi programmētāji 

izstrādājuši mākslīgā intelekta ierīci, kas subjekta runu fonētiski pārveido jebkura cita cilvēka balsī, 



ļaujot jebkuram šmurgulim piezvanīt uz ģenerālštābu, un ģenerāļa balsī paziņot par karastāvokļa 

izsludināšanu valstī. 

Bet izskats, balss, runas temps, mīmika, žesti, sejas panti, stāja, ķermeņa fizioloģija – tās ir tikai 

sekas. Es ticu, ka pašā saknē mūs atšķir mūsu dvēseles, kura vēl pirms ieņemšanas uzturas ēterā, 

precīzi atlasot sev nākamās dzīves fiziskā ķermeņa avotus. No iepriekšējās viesošanās materiālā 

ķermenī, t.i. – no iepriekšējās dzīves, mēs paņemam līdzi mācības, kas ļauj mums augt dvēseliski, 

paceļoties jaunos līmeņos. Un tos izaugsmes šķēršļus, ko sev sagādājām iepriekšējā dzīvē, mēs 

vairumā gadījumu pa īstam apzināmies, kad jau nonākam tur – atpakaļ ēterā. Pēc dzīves kļūdu 

identificēšanas, mēs saprotam, kādu mācību mums vajag saņemt nākamajā dzīvē, lai varētu augt 

pa garīgās karjeras kāpnēm. Šī mācība ir mūsu esošās dzīves sūtība, jeb aicinājums. Tieši to arī 

aicinājums nozīmē - mācība, dēļ kuras esam ATAICINĀTI atpakaļ fiziskajā pasaulē. Un katram tā ir 

sava. Tāpēc arī cilvēku dzīvēm vienotas jēgas atrast grūti – katra cilvēka jēgai ir sava modifikācija. 

Kāpēc par šo rakstu pārdošanas padomu grāmatā? Jo, katrs no mums domā savādāk. Katram savs 

realitātes tunelis. Katram atšķirīgi labi/slikti strādā dažādie uztveres kanāli. Atkarībā no tā, kādas 

mācības dvēselei jāuzņem savā pasaulīgās dzīves laikā, izveidojas pilnīgi viss cilvēka ķermenis – ne 

tikai prāts. Bet prāts pakļaujas mums iedalīto “mēraparātu” kvalitātei. Dažiem no mums ir absolūtā 

dzirde, dažam labāk attīstīta redze, toties visstiprākās brilles nepalīdzēs saklausīt neko. Un tomēr, 

mums kaut kā jāatrod vienojošais, lai dzīvot kļūtu vieglāk visiem. Kaut kā jāsadarbojas. 

Un pārdošanas padomi vislabāk der tad, ja tie runā par to, kā sadarboties ar visu cilvēku – nevis 

tikai viņa prātu. Tāpēc, šajā grāmatā uzsvaru lieku gan uz sajūtām, ko piedzīvo viss ķermenis, gan uz 

prātu, kas tās racionalizē.



Kas ir Klients? 

Saskarsme ar svešu cilvēku ir pielīdzināma jaunas telpas iepazīšanai melnā tumsā, rokā nesot mazu 

sveces gaismu. Pārāk strauji iekšā nelēks neviens, kam dārga veselība un pārējais. Tāpēc ir svarīgi, 

noskaidrot par svešo cilvēku pietiekoši, lai uzturēšanās jaunajā telpā būtu droša un vairāk 

atgādinātu piedzīvojumu, nevis kārtējo problēmu. 

Saprotot augstākminēto, aicinu ielūkoties arī klienta ādā – saskarsme ar mums, pārdevējiem, arī 

klientam ir kā jaunas telpas iepazīšana ar niecīga gaismas avota palīdzību. Atšķirība tā, ka klients 

vāji redz gan mūsu personības bagātības, bet arī jēgu tam, kāpēc tās būtu jāierauga. 

Tāpēc, pārdevējam jāsaredz ne vien savs ieguvums no klienta iepazīšanas, bet arī klienta ieguvums 

no pārdevēja ielaišanas savā telpā. 

Ieteikums maniem jaunajiem kolēģiem – visu, ko variet par klientu noskaidrot, bet viņa ziņas, droši 

noskaidrojiet. Tikai bez pārspīlēšanas… Izveidojiet nelielu sarakstu ar īpašībām, kādas Jūsuprāt ir 

svarīgas par visiem jūsu klientiem. Ja Jums ir mārketinga cilvēks komandā, palūdziet viņam izveidot 

vēlamākā/apmierinātākā klienta psiholoģisko u.c. īpašību portretu, piefiksējot: dzimumu; vecumu; 

amatu struktūrā; algots darbinieks, vai īpašnieks; ienākumu līmeni (pietiek zināt, cik dārgi cilvēks 

dzīvo, ja nevarat zināt, cik viņš pelna); kas viņam ir svarīgi; kādas problēmas dzīvē/darbā; 

uzņēmuma darbības sfēra; uzņēmuma/cilvēka adrese; apgrozījums; peļņa; paredzamā līguma 

summa; Misija, vīzija, darbības principi; kā tieši uzņēmums/īpašnieks padara pasauli labāku; ko 

klients pērk no mana konkurenta; kādi ir esošā risinājuma trūkumi; kurš tieši pieņem lēmumus; 

pilna kontaktinformācija; klienta hobiji, intereses.  

Jo vairāk par Klientu noskaidrosiet, jo vieglāk būs ērti justies un pārvietoties pa “jauno telpu”, un 

arī saprast – kāda jēga otrai pusei ir ielaist mūs savā telpā/ienākt mūsējā. 

Savukārt, ja kādi no uzskaitītajiem faktoriem sākumā ir bez viegli noskaidrojamas atbildes, tad 

nepārdzīvojiet. Vai atceraties, kādu randiņu, kurā par otru cilvēku jūs zinājāt visu Jums svarīgo vēl 

pirms tikšanās? Es nē… Un tāpēc vien es iepazīšanos neatliku – drīzāk, otrādi  

Turklāt – uztveriet visu iegūto informāciju kā garderobi. Pat aukstākajā ziemas dienā Jūs diez vai 

uzģērbsiet sev mugurā pilnīgi visus tekstilizstrādājumus, kas slēpjas Jūsu skapī… Esot saprātīgi, Jūs 

uzvilksiet mugurā tikai to, kas vajadzīgs, lai justos ērti un droši. Atcerieties, ka informācija par 

klientu ir Jūsu mentālajā garderobē, un tā vienmēr būs Jums pa tvērienam, ja ievajadzēsies. 

Kad esat apguvuši pēc iespējas lielāku informācijas klāstu par saviem potenciālajiem/esošajiem 

klientiem, veltiet laiku viņu segmentēšanai prioritātēs. 

Šeit lieti noder Eizenhauera matrica, bet ne klasiskajā izpratnē…  

Eizenhauers mācīja visus darbus iedalīt 4 segmentos, atkarībā no steidzamības un svarīguma 

pakāpes. 

Taču, Eizenhauers kļūdaini norādīja, ka pirmās prioritātes pakāpe piešķirama visam, kas ir 

steidzams un svarīgs. 

Lūk, kā prioritizēt savus nolūkus un klientus piedāvāju es: 



 

 

 

B 

 

Steidzami 

     B  C 

   Svarīgi     Nesvarīgi 

     A  D   

 

     Nesteidzami 

Kāpēc?, Tāpēc, ka veltīt uzmanību svarīgajam/steidzamajam ir neizbēgami. Tie ir “ugunsgrēki”, kuri 

atkal un atkal uzrodas, ja mēs visu savu uzmanību veltām tikai tam. Un ja mūsu prioritāšu sarakstā 

tas būs galvenais, mēs nekam citam laika arī neatradīsim. Loģiski – mēs visu laiku provocēsim savu 

dzīvi nākt klajā ar jauniem un jauniem “ugunsgrēkiem”, kas neļaus nedz augt, nedz izrauties no 

ierastā rutīnas skrējiena. 

Savukārt, ja mēs Eizenhauera matricu uzzīmēsim kā mērķi, un pašā centrā ieliksim to, kas ir 

svarīgs/nesteidzams, tad mēs iedosim sev iespēju nākotnē iztikt vismaz bez iepriekšējo 

“ugunsgrēku” uzliesmojumiem. 

Lūk, kā to redzu: 

     D                       10 

         C                  50 

            B          100 
                A 1000 
 

 

 

 

Kad esat segmentējuši Jūsu klientus matricā, ievietojiet viņus augstāk redzamajā mērķī un 

pieņemiet izaicinājumu katru dienu pēc iespējas ātrāk sakrāt vismaz desmit tūkstošus punktu ar 

max 50 šāvieniem … 

Kā redzams, perifērijā ir viss tas, ko varam nosaukt par nesteidzamu/nesvarīgu. Tās ir aktivitātes, 

kas zog mūsu uzmanību, bet arī ļauj mums atslābt. Tā teikt – izelpot. Manā gadījumā tie ir jaunākie 

filmu treileri, vai anekdotiskie video soctīklos. Taču uzmanību šīm lietām jāvelta apzināti un 

kontrolēti – ne vairāk par 10% no darba dienas (kas manā gadījumā ir max 20 minūtes dienā, jo 

esmu darbīgi aktīvs tikai 4h savas dienas). 

Ja attiecinām šo uz klientiem, tad visi tie klienti, kas nav nedz svarīgi, nedz steidzami, būtu jāaplūko 

ne biežāk kā reizi mēnesī un tikai tik, cik vajadzīgs, lai saprastu, vai kāds nav jāceļ augstāk mūsu 

prioritāšu listē. 

 


