
Pārmaiņu Līkne 

 

Zemāk ir attēls, kuru psihologi sauc par pārmaiņu līkni. Šādā secībā attīstās cilvēka emocijas situācijā, kas 
saistās ar pārmaiņām. 

Piemēram, tu esi pārdevējs un priekšnieks, pēkšņi, izdomā ieviest CRM sistēmu. Visu laiku Excel bija gana 
labs un tagad, še tev. 

Tava brīvība tiek apdraudēta! Pirmā emocija ir noliegums. "Nē! Kam, pie velna, tas vajadzīgs!"  Pēc tam 
seko izvairīšanās. "Varbūt, tomēr darām pa vecam? Varbūt uz mani tas neattiecas?" Turpinājumā seko 
dusmas. "Dritvai kociņ! Ko viņš no sevis vispār iedomājas – kontrole un plānošana? Tas tak izskatās pēc 
mobinga!" Tad seko apmulsums. "Nē, nu laikam jau būs jāpamēģina. Bet, tur nekas labs nav gaidāms!" Pēc 
brīža emocijas pāraug izmisumā. "Kaut kāds sviests! Galīgi nojūgušies!" Tam seko samierināšanās. "Baigi 
negribās meklēt citu darbu, šeit tomēr silta vietiņa. Kaut ko, laikam, pabakstīšu datorā." Ar laiku emocija 
pāraug pieņemšanā. "Patiesībā, tā jaunā sistēma nemaz nav tik slikta. Pat sāk iepatikties."  

Noslēdzošais etaps ir jauna pārliecība.  "Nesaprotu, kā es varēju iepriekš iztikt bez CRM sistēmas. 
Jāpaskatās, ko tur vēl var dabūt ārā..." 

 Atceries – uzņēmuma izaugsme slēpjas pārmaiņās, darot jaunas lietas vai arī darot ierastās lietas 

citādāk!   

 

Ja esi uzņēmējs, tad šī ir standarta kardiogramma!  
Vismaz reizi 6 mēnešos nākas pārskatīt lietas un procesus. 



Man labāk patīk līknes ar diviem "iekritieniem". Dzīvē arī ir iznācis to pieredzēt - cilvēki samierinās un 
gaida fiksos panākumus. Tik fiksi tie nav un tad ir otra izmisuma fāze.  

Šāda līkne neattiecās uz visa veida pārmaiņām... Piemēram, priekšnieks izdomā turpmāko gadu izmaksāt 
divreiz lielākas pārdošanas prēmijas.* Tādas pārmaiņas ieviešanai ir nulle pretestības un tās ieviešana uzreiz 
nonāk pēdējā stadijā: "Kā es varēju iepriekš bez tā dzīvot!" Cilvēki nepretojās pārmaiņām, bet gan tikai tam, 
kas ir pretrunā ar viņu interesēm. 

Ja nemēģināt izskaidrot un "pārdot", kā tās tiks ievērotas vismaz ilgtermiņā, tikai tad mēs nonākam situācijā, 
ko raksturo līkne augstāk. Spītīgi ignorēt citu intereses un/vai cerēt, ka tās ar laiku tiks saprastas un 
pieņemtas, ir ļoti dārgs process. Kurš gan negribētu to izlaist un ātrāk nonākt pie pēdējās fāzes... * tik pat 
traka ideja, kā ieviest CRM neko nepaskaidrojot, ilgi un dārgi spiežot savus padotos līdz izmisumam, cerot 
uz samierināšanos... 

Un cik svarīgi ir vadītājam vispār zināt par šīs pārmaiņu līknes esamību un posmiem , kuriem darbiniekiem 
ir jāiziet cauri. Biežāk ir tā, ka vadītāji nezin un nesaprot, kāpēc jebkas jaunais izraisa pretestību un dusmas, 
šajā posmā sākas strīds, vadītājs kļūst dusmīgs, jo gribēja kā labāk, bet viņi/ darbinieki nenovērtē, ka būs 
vieglāk, ātrāk, pārskatāmāk utt. un pārmaiņas ieiet agresīvā gultnē, visiem ir sāpīgi, process iesprūst un līdz 
galam pārmaiņas netiek pieņemtas, process paliek samierināšanās stadijā, CRM sāk lietot, bet ar sakostiem 
zobiem.  

Veiksmīga pārmaiņu vadība notiks tajās organizācijās, kurās pārmaiņu līderi spēs cilvēkiem palīdzēt, 

izskaidrot un atrast ceļu no apmulsuma un izvairīšanās uz pieņemšanu un jauno pārliecību. 

 


