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Materiālu par kopīgo un atšķirīgo sagatavojusi protokola un etiķetes pasniedzēja Jana Trahimoviča 

JAPĀNA, SINGAPŪRA UN VJETNAMA 

Kopīgais:  

 Ļoti daudz kopīga šajās 3 valstu kultūrās, nekā mums sākotnēji varētu šķist.  

 Piederība t.s. kolektīvisma un augsta konteksta kultūrām- «mēs» nozīme; grupu vajadzības pār 

individuālajām. Tas ietekmē to, kā mēs redzam sevi, citus, kā komunicējam un risinām konfliktus. 

Raksturīgākie elementi – sadarbība kā biznesa perspektīva, komandas darba nozīme, augsta 

hierarhijas izpratne, netieša komunikācija, dziļa cieņa pret pagātni, tradīcijas pāri izmaiņām u.c. 

 Sasveicināšanās – rokasspiediens + krietni “vājāks” kā Rietumos ierasts, nav izteikta acu skatiena 

(nav pieņemts ilgstoši un cieši skatīties acīs). Darbojas arī tradicionālā sasveicināšanās, ņemot vērā 

attiecīgo kultūru un tās tradīcijas, taču tad jāpārzina, kā to pareizi darīt.  

 “Sejas jēdziens”- cieņas, goda izpratne – gan attiecībā uz sevi, gan pretējo pusi, ģimeni, dzimtu. 

Publiski nestrīdas, nenosoda, nediskutē (tā var “zaudēt seju”), kā Rietumos ierasts; nav pieņemts 

pateikt “nē”. “Jā” ne vienmēr nozīmē apstiprinājumu. “Nav problēmu” var nozīmēt, ka patiesībā 

“problēmas ir”  .  

 Hierarhijai ir nozīme – senioritāte un amats (rangs). Titulam ir nozīme.  

 Attiecībām ir nozīme. Ilgtermiņa biznesa attiecību pamatā ir veiksmīgas savstarpējas personu 

attiecības, uzticamība.  

 Lietišķā etiķete- apģērbs, vizītkaršu kultūra, formalitātes ievērošana.  

 Punktualitātei ir nozīme.  

 Dāvināšanas kultūra (rituāls) – ar abām rokām, jābūt uzmanīgam, lai neuztvertu kā “kukuli”. 

Nozīme ne tam, cik dārga dāvana, bet ar kādu domu pasniegta, simbolisma nozīme.  

 Neverbālā komunikācija – maz žestikulē, nepauž publiski savas emocijas. Klusums, klusēšana kā 

atbilde un komunikācijas veids.  

 Ēdiena/galda etiķete- “dalīšanās” nozīme, kopīgs galds, visu ēdienu servēšana uz galda; ēdienreize 

kā socializēšanās. Piedāvājot ēdienu, dzērienu, nav pieklājīgi atteikt.  

Atšķirīgais:  

JAPĀNA  

 Stereotipi: japāņi katru dienu ēd suši un rīsus; japāņi ir veselīgi un tievi (“ilgdzīvotāji”); japāņi visu 

laiku ir laipni; Japāna ir augsti attīstīto informācijas tehnoloģiju zeme; japāņi dzer pārsvarā sake 

un ātri reibst.  

 Strukturāla un tradicionāla sabiedrība.  

 Rokasspiediens ir vājš, ar īsu acu skatienu. Sveicinās arī tradicionāli – paklanoties, taču no 

ārzemnieka to obligāti nesagaida. Jāpārzina, lai to precīzi paveiktu .  

 Publiski neapskaujas, nepieskaras. 

 Skaitlis “4” ar negatīvu nozīmi (simbolizē nāvi). 
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 Var uzdot personīgus, privātus jautājumus. Tā nav īpaša interese, bet tā izrāda savu uzmanību, 

īpašu ieinteresētību.  

 Nav pieņemts restorānos atstāt dzeramnaudu. Pieņemts daudzās vietās novilkt apavus.  

 Reliģija- šinto un budisms. 

SINGAPŪRA 

 Ķīniešu, malajiešu un indiešu kultūras sajaukums. 

 Nekad nepieskarties cilvēka galvai (“svēts”). 

 Kurpju zoles- “netīrākā ķermeņa daļa”, tāpēc nekad nav pieklājīgi sēžot to pavērst pret kādu, var 

uztver kā necieņas izrādīšanu.  

 Nerādīt ar pirkstu uz kādu.  

 Var runāt tiešu valodu, piemēram, attiecībā uz naudu.  

 Ēdot vai ko pasniedzot atcerēties par “kreiso” roku. 

 Atcerēties par “košļājamo gumiju” un zālēm (sodi, aizliegts ar likumu).  

 Ja musulmaņu kultūras pārstāvis (malajieši), tad atcerēties par sasveicināšanos (piemēram, 

sieviete iniciē rokasspiedienu; musulmaņu vīrietis var arī nesveicināties ar R sievieti). 

 Atcerēties attiecībā par ēdienu- “nē” alkoholam, cūkgaļai (musulmaņi), liellops (hinduisms); ēšana 

ar rokām/irbulīši, to lietošana.  

VJETNAMA 

 Konfuciānisma ietekme uz Vjetnamas paražām un etiķeti. 

 Apavu novilkšana, ieejot mājās vai pirms tempļa.  

 Dažreiz dzeramnauda restorānos ir pieļaujam (tūrisma ietekme).  

 Tulka nepieciešamība (bieži slikti pārvalda angļu valodu).  

 Izplatīta korupcija, “kukuļi”.  

 Tostu kultūra ēdienreizēs.  

 

 


