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Pirms vairāk nekā 
desmit gadiem Evi-
ta Lune pievienojās 
augstākā līmeņa 
vadītāju atlases 

kompānijai Pedersen&Partners 
un, pateicoties veiksmīgai biznesa 
un komandas attīstībai ne tikai 
Baltijas, bet arī globālā līmenī, 
2009. gadā kļuva par visas hol
dinga kompānijas, kas darbojas 
52 pasaules valstīs, līdzīpaš-
nieci. Evita ir realizējusi atlases 
projektus gan Eiropā, gan tādās 
valstīs kā Kolumbija, Meksika un 
Brazīlija, un pērn viņas ģeogrā-
fiskā atbildība paplašinājās līdz 
Polijai un Baltkrievijai. Paralēli 
Evita globālā līmenī atbild par 
mazumtirdzniecības segmentu.

Evita ir viena no Forbes TOP 
35 business women varonēm. 
Pateicoties neatlaidībai, ar 
saviem personīgajiem rezultā-
tiem viņai izdevās iekļūt pirmajā 
desmitniekā 300 konsultantu 
vidū pasaulē, kas arī nodrošināja 
augsto pozīciju.

Ja tev darbs ir kā dzīvesveids, 
tad sava dzīve nav jādala divās 
daļās, ir pārliecināta Evita. 
«Mans darbs ir mans dzīvesveids, 
tas sniedz man lielu prieku un 
piepildījumu, līdz ar to nav vēlē-
šanās vilkt stingras laika robežas 
savā dienas kārtībā.» Nenodalot 
šīs abas lietas vienu no otras, 
Evitai ir gadījies, ka biznesa da-
rījumu viņa noslēdz slēpošanas 
kūrortā, kad viņas draugi kļūst 
par klientiem, vai arī otrā-
di – klienti kļūst par draugiem. 
«Esmu pārliecināta, ka biznesā 
tikai īpaši kaislīgi un aizrautīgi 
cilvēki spēj sasniegt virsotnes,» 
piebilst Evita. Viņa uzskata, ka 
cilvēks var būt veiksmīgs un lai-
mīgs tikai tad, ja viņš ir viņš pats 
un nespēlē kādu svešu lomu.

Neticamā duetā Evitas dzīves-
veidā ir savijusies mīlestība pret 
mākslu un ciešas attiecības ar 

augsta riska sporta aktivitātēm. 
«Operu mani iemācīja saprast un 
izbaudīt bijušais kolēģis no Rīgas 
Ekonomikas augstskolas. Kopš 
tā laika esmu operas cienītāja 
un cenšos izbaudīt izrādes ne 
tikai Latvijā, bet arī Londonā un 
Varšavā, uz kurieni bieži dodos 
komandējumos. Latvijā īpaši in-
teresējos par Viestura Meikšāna 
darbiem,» atklāj Evita. «Savukārt 
teātra ģēnijs manā uztverē ir 
Dainis Grūbe.»

Otra viņas aizraušanās ir spor-
ta veidi, kas daudziem var šķist 
pārāk riskanti, bet ambiciozajai 
Evitai risks palīdz koncentrē-
ties un atjaunot enerģiju. Tā ir 
ziemas peldēšana – šoziem Evita 
pat piedalījās Latvijas čempio-
nātā – un ūdensslēpošanas 
slaloms, ar ko viņa nopietni sāka 
nodarboties tikai pēc trīsdesmit 
gadu vecuma. 

Evita uzsver, ka ziemas peldē-
šanā būtiska ir draugu kompāni-
ja, kas vienlaikus ļauj gan justies 
droši, gan arī dod iespēju kārtīgi 
izsmieties. Pēc saspringtas darba 

nedēļas tas ir nepieciešams, 
lai atjaunotu savus enerģijas 
resursus. Būtiska ir arī iespēja 
pārrunāt aktualitātes ar citu 
profesiju pārstāvjiem (komandas 
biedru vidū ir vadošie Latvijas 
advokāti, uzņēmēji un sportisti). 
«Es vairs nesūdzos par aukstu-
mu un pelēkām debesīm, jo pēc 
nopeldēšanās āliņģī ikdiena vairs 
nešķiet pelēka,» pasmaida Evita. 

Arī ar ūdensslēpošanu nevar 
nodarboties viens – tā ir iespēja 
atrasties citu sportistu kompā-

nijā. Evitai ūdensslēpošana nav 
vienkārši laiska šļūkšana aiz 
laivas, bet gan augsti tehnisks 
sporta veids, kas no sportista 
prasa lielu fizisku piepūli un 
maksimālu koncentrēšanos. Evita 
ir pārliecināta, ka šīs aktivitātes, 
kas liek sirdij sisties straujāk, tie-
šā veidā palīdz darbā. «Regulāri 
sportojot, man ir labs garastā-
voklis, augsts enerģijas līmenis 
un laba pašsajūta. Tie ir galvenie 
priekšnosacījumi maniem sa-
sniegumiem.»

Forbes TOP 35 biznesa sievietes bauda dzīvi ar Lexus RX

Evita Lune:

«Mans darbs  
ir mans dzīvesveids»

«PALDiES FOrbes PAR iespēju 
notestēt jauno Lexus rX450, ar 
kuru izbraukt līdz šim man nebi-
ja gadījies.

Mans iespaids par Lexus bija 
kā par luksusa klases auto, un tas 
nemainījās arī pēc testa brau-
ciena. Patika jaunā Lexus rX450 
modernais, nedaudz stūrainais 
dizains, kas atbilst laikmetam 
un modes tendencēm. iespē-
ja ar videokameras palīdzību 
ērti noparkoties atpakaļgaitā, 
spoguļa indikatori, kas signalizē 
par kādas automašīnas atraša-
nos aklajā zonā, un vairāki citi 
tehniski drošības uzlabojumi, kas 
iekļauti jaunajā Lexus rX, mani 
tiešām iepriecināja.

Lexus rX ir ļoti ērta automa-

šīna un vadītājam ietaupa liekas 
kustības un piepūli, piemēram, 
to var atslēgt un aizslēgt bez 
atslēgas, tikai pieliekot klāt roku 
(ja atslēgas atrodas somā vai 
kabatā). Tikpat vienkārši var tikt 
klāt arī bagāžas nodalījumam. 
Mani sajūsmināja Lexus hibrīd-
dzinējs, kas sniedz iespēju sekot 
līdzi baterijas uzlādei, kā arī 
fakts, ka tā uzlādējas automātiski 
un ka tiek samazināts piesār-
ņojums (CO2), kas mūsdienās ir 
diezgan svarīgs aspekts.

Lexus ir parūpējies par autova-
dītājiem – salonā ir daudz vietas, 
visi sēdekļi ir apsildāmi, turklāt 
vadītāja krēsls un stūre automā-
tiski ieņem uzstādītos attālumus, 
kad tiek izslēgts dzinējs, un atbī-

dās, kad dzinējs tiek izslēgts, lai 
vadītājam būtu ērtāk izkāpt.

Es augstu vērtēju bluetooth 
lielisko kvalitāti, izmantojot 
telefonu zvanīšanai brīvroku 
režīmā, un brīnišķīgo akustiku, 
klausoties savu iemīļoto mūziku.

Manuprāt, Lexus ir piemērots 
auto vadītājiem ar četru piecu 
cilvēku ģimeni, kuri augstu vērtē 
komfortu un braukšanas drošību. 
Lexus rX450 izskatās ļoti pres-
tižs, un tas piesaista apkārtējo 
uzmanību un izpelnās apbrīnu. 
Man personīgi tas traucēja, 
bet cilvēkam, kuram ir svarīgi 
demonstrēt savu statusu, tas ir 
liels pluss. 

Augsta riska aktivitātes dod enerģiju un mundrumu arī biznesā
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RX ir piemērots vadītājiem  
ar 4–5 cilvēku ģimeni, kuri augstu vērtē komfortu  

un braukšanas drošību.

LiEtas,  
kas neatstāj  
vienaldzīgu

+   Inovatīvā Lexus Safety System+ 
drošības uzlabošanai

+   Pārredzamība krustojumos  
ar 360 grādu kameru

+   Adaptīvā kruīza kontrole ar 
attāluma iestatīšanas iespēju līdz 
priekšā braucošam automobilim

LiEtas,  
pie kurām piestrādāt

-  Hibrīda modelis par maz agresīvs, 
uzsākot braukšanu un manevrējot


