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Ievads 
 
Eiropas Biznesa attīstības tīkla jeb Enterprise Europe Network (tālāk tekstā - EEN) 
komunikācijas stratēģija1 uzsver komunikācijas būtisko lomu EEN darbībā. Jo īpaši tādēļ, ka 
EEN mērķis sakņojas uzdevumā sniegt praktisku informāciju un atbalstu mazās un vidējās 
uzņēmējdarbības veicināšanai. 
 
Organizāciju kultūras un komunikācijas pētnieki atzīst, ka efektīva un vadīta komunikācija dod 
iestādei plašu labumu klāstu. Tostarp tā veicina klientu uzticēšanos iestādei un apmierinātību, 
darbinieku lojalitāti, produktivitātes un pieprasījuma pieaugumu, palielina inovāciju 
koeficientu iestādē un samazina izmaksas iestādes darbības nodrošināšanai. Turklāt 
pārdomātas komunikācijas rezultātā organizācija veido un uztur tās identitāti, nostiprinot 
atbildes uz fundamentāliem korporatīvās komunikācijas jautājumiem: “kas mēs esam?”, “ko 
mēs simbolizējam?”, “kāds ir mūsu mērķis?” un “ko es iegūstu, būdams kontaktā ar šo 
iestādi?”2 Tādēļ, lai organizācijas komunikācijas efektivitāte būtu maksimāla, komunikācijas 
procesiem jābūt plānotiem, vadītiem un izmērāmiem. 
 
Līdz ar to šī darba mērķis ir piedāvāt EEN Latvijas konsorcijam (turpmāk tekstā – EEN Latvija) 
pēc iespējas efektīvāko, izpētē balstīto, komunikācijas rīcību plānu 2019. gadam.  
 
Komunikācijas rīki un komunikācijas plānojums ir faktori, kas izriet no pastāvošiem 
organizācijas uzstādījumiem un darbības vadlīnijām. Līdz ar to, pirms sastādīt komunikācijas 
rīcību plānojumu, pievērsāmies pastāvošo vadlīniju un komunikācijas prakses ietvara izpētei. 
 
Izpētes posms ietver 5 secīgus soļus, kas aprakstīti darba 1. sadaļā: dokumentu analīze, 
preses relīžu analīze, publikāciju analīze, informatīvo materiālu analīze un komunikācijas 
sociālajos tīklos analīze.  
 
Izmantotā metodoloģija: kvalitatīvā analīze, statistikas kvantitatīvā analīze, gadījuma studiju 
pieeja. Analīzes rezultātā iegūtie dati izmantoti, lai noskaidrotu esošās komunikācijas 
iekļaušanos vienotā komunikācijas ietvarā un elementu atbilstību komunikācijas labajai 
praksei.  
 
Savukārt darba 2. sadaļā, pamatojoties uz iepriekš aprakstītajos posmos iegūtajiem datiem, 
noteikti būtiskie komunikācijas vektori un izstrādāti ieteikumi komunikācijas prakses 
uzlabošanai, kā arī veikta 2018. gadā īstenotās komunikācijas SVID analīze. 
 
Ņemot vērā izpētes rezultātā iegūtos datus, noteikts 2019. gada komunikācijas stratēģiskais 
virsmērķis un vēstījumi. Detalizētajā komunikācijas plānā aktivitātes sadalītas laika 
dimensijā, definējot mērķi, uzdevumus, aktivitātes, kanālus, auditorijas un auditorijas. Tāpat 
veikta 2019. gadā ieplānoto komunikācijas aktivitāšu SVID analīze un piedāvāti ieteikumi 
komunikācijas rezultātu mērīšanai. 
  

                                                             
1 Enterprise Europe Network. Reaching the People Who Matter. Strategy update. (2017). 
2 Fombrun, C.J., van Riel, C.B.M. (2008/2007). Essentials of corporate communications: implementing practices for 
effective reputation management. New York: Routledge. P. 60. 
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Komunikācijas stratēģijas uzbūves metodoloģija 
 

Pasaulē pastāv vairāki desmiti pieeju tam, kas ir komunikācijas stratēģija un kādam jābūt tās 
saturiskajam izpildījumam. Līdz ar to, ka pētāmās organizācijas darbība savā būtībā sakņojas 
uzņēmējdarbības veicināšanas principos, esam apkopojuši mārketinga jomas pasaules 
ievērojamāko ekspertu atzinumus par stratēģiju:  
 
1) Stenlijs Sleiters un Ēriks Olsons atzīst, ka stratēģija ir integrētu lēmumu un darbību 

kopums, ar kuru palīdzību organizācija plāno sasniegt nospraustos mērķus, lai atbilstu 
klientu vērtībām3;  

2) Filips Kotlers uzskata, ka katrā produkta dzīves cikla posmā ir jāveido atšķirīga rīcības 
stratēģija4; 

3) Filips Kotlers, Garijs Ārmstrongs, Veronika Vona un Džons Sonderss uzskata, ka stratēģija 
ir loģika, ar kuras palīdzību var sasniegt mērķus, radot vērtību klientam un tādējādi 
veidojot izdevīgas savstarpējās attiecības5; 

4) Maikls Beikers uzskata, ka lēmuma pieņēmējam stratēģijas kontekstā ir visai ierobežots 
izmantojamo alternatīvu klāsts, jo ikviena no tām ir jāizskata kontekstā ar uzņēmuma 
mērķiem, ambīcijām un resursiem6; 
 

Apkopojot šo autoru atzinumus, izvirzām formulējumu, ka komunikācijas kontekstā: 
 
stratēģija ir integrētu lēmumu un darbību kopums, ar kuru palīdzību organizācija plāno 
sasniegt nospraustos mērķus, radot vērtību mērķauditorijai un tādējādi veidojot izdevīgas 
savstarpējās attiecības. Stratēģija jāveido atbilstoši organizācijas dzīves cikla posmam, 
kontekstā ar organizācijas mērķiem, ambīcijām un resursiem. 
 
Šie atzinumi par saskaņojas ar EEN vadlīnijās noteiktajiem principiem. Tādēļ uzbūvē cieši 
vadījāmies pēc tiem aspektiem, kas definēti EEN komunikācijas stratēģijā (“Reaching the 
people who matter. Strategy update”) un vadlīnijām “Komunikācijas stratēģijas izveide jūsu 
konsorcijā” (“Building the communication stretegy with your consortium”).  
 
Šie dokumenti 2019. gada komunikācijas stratēģijas uzbūvei izmantoti, jo, pirmkārt, atbilst 
nozarē vispārpieņemtām darbības metodēm, paņēmieniem un praksēm. Un otrkārt, šie 
dokumenti nosaka komunikācijas vadlīnijas, kas ir saistoši EEN Latvija kā EEN tīkla 
sastāvdaļai. 
 
Vadoties pēc EEN ieteiktās 1. attēlā atspoguļotās shēmas, apskatīti saistošie dokumenti – 
EEN komunikācijas stratēģija, EEN definēto vēstījumu apkopojums un vadlīnijas vēstījumu 
izmantošanai, kā arī EEN vizuālās identitātes vadlīnijas.  
 
Papildus apskatīti EEN Latvija ieteikto dokumentu fragmenti, kas attiecas uz konsorcija 
darbību un komunikāciju7. Tādejādi darba nolūkiem tika identificēti komunikācijas lielumi un 
rezultātā - EEN Latvija komunikācijas ietvars.  
 
Savukārt, lai definētu atbildes uz četru EEN komunikācijas stratēģijas uzbūves pīlāru 
jautājumiem8, veikta esošās situācijas analīze. Tā balstās uz pieciem pamata elementiem: 
dokumentu analīze, preses relīžu analīze, publikāciju analīze, informatīvo materiālu analīze, 
komunikācijas sociālajos tīklos analīze. Šīs komponentes aprakstītas sadaļā “Situācijas 
analīze”.   

                                                             
3 Slater, F. S., Olson, M. E. (2001). Marketing's Contribution to the Implementation of Business Strategy: An Empirical 
Analysis. Strategic Management Journal, Vol. 22, No. 11 (Nov., 2001), pp. 1055–1067. 
4 Kotler, P. (1991). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall. 
5 Kotler, F., Armstrong, G., Wong, V., Saunders J. (2008). Principles of Marketing. 5th ed. Financial Times/Prentice Hall, 
p. 55. 
6 Baker, J. M. (2007). Marketing Strategy and Management. Palgrave McMillan Business, p. 9. 
7 Dokumentu sarakstu sk. Izmantotās literatūras sarakstā. 
8 Sk. 1. att. 
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Analīzes rezultātā iegūtā informācija izmantota konkrēta rīcības plāna izstrādei.  
 
Vienlaikus jāpiebilst, ka, stratēģijas izstrādes procesā tika izmantots arī EEN komunikācijas 
vadlīnijās ieteiktais darbinieku sadarbības princips komunikācijas stratēģijas izstrādē. Proti, 
papildus izpētes instrumentiem, tika pieaicināti darbinieki kopīgai apspriedei, idejas tika 
apkopotas, ar tām papildinot komunikācijas stratēģiju un plānu. 
 
 



6 
 

1. attēls: stratēģijas uzbūves shēma9:

                                                             
9 Enterprise Europe Network. Building the Communication Strategy With Your Consortium. (2017). 

EEN komunikācijas stratēģija Ziņojumi un instrumenti  Zīmols un vizuālā identitāte 

EEN vīzija 

Konsorcija konteksts 

 

Definējiet savu 

mērķi – ko 

vēlaties sasniegt 

kā konsorcijs? 

Definējiet rīkus, 

kas būs 

nepieciešami, 

lai sasniegtu 

jūsu mērķus.  

Definējiet, kā 

izskatās 

veiksme.  

Definējiet, kā 

vēlaties sasniegt 

jūsu mērķi ar 

komunikācijas 

rīkiem. 

Rīcības plāns 

 

Konsorcija komunikācijas stratēģija 
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1. sadaļa: situācijas analīze 
 

Metodoloģija 
 
Situācijas analīze veikta piecos secīgos posmos, katram no tiem definēts mērķis: 

1. Dokumentu analīze: vadlīnijas un citi dokumenti, kas regulē EEN komunikāciju. 
Darbības mērķis: izprast komunikācijas tēmu, identificēt komunikācijas ietvaru, proti, 
noteikt komunikācijas mērķi, uzdevumus, vēstījumus, mērķauditorijas, komunikācijas 
sadarbības partnerus un komunikācijas rīkus. 

2. Preses relīžu analīze: EEN Latvija preses relīzes 2018. gada griezumā.  
Darbības mērķis: izprast aktuālo pozicionējumu preses relīzēs - atbilstību EEN Latvija 
komunikācijas ietvaram, identificēt tehniskos aspektus uzlabošanai un izvirzīt 
ieteikumus publiskās komunikācijas uzlabošanai sabiedriskajos medijos ar preses 
relīžu starpniecību. 

3. Publikāciju analīze: publikācijas, sižeti par EEN Latvija darbību 2018. gadā.  
Darbības mērķis: izprast aktuālo pozicionējumu medijos - atbilstību EEN Latvija 
komunikācijas ietvaram, kā arī piedāvāt konkrētas rīcības komunikācijas uzlabošanai, 
tās ietverot 2019. gada komunikācijas plānā. 

4. Informatīvo materiālu analīze: EEN Latvija izveidotie informatīvie materiāli 2018. gada 
griezumā.  
Darbības mērķis: izprast aktuālo pozicionējumu EEN Latvija informatīvajos materiālos 
- atbilstību EEN Latvija komunikācijas ietvaram, identificēt tehniskos aspektus 
uzlabošanai un izvirzīt ieteikumus informatīvo materiālu uzlabošanai. 

5. Komunikācijas sociālajos medijos analīze: EEN Latvija ierakstu un reakciju analīze 
sociālajos medijos 2018. gada griezumā.  
Darbības mērķis: izprast aktuālo pozicionējumu EEN Latvija sociālo mediju profilos - 
atbilstību EEN Latvija komunikācijas ietvaram, kā arī izstrādāt praktiskus ieteikumus 
auditorijas sasniedzamības efektivitātes palielināšanai. 
 

Analīzei izmantota satura kvalitatīvā analīze un gadījuma studiju pieeja, kā arī apskatīti 
statistikas dati. 
 
Satura kvalitatīvā analīze 
 
Viens no veidiem, kā iepazīt organizācijas kultūras un komunikācijas ietvaru, ir veikt 
organizācijas darbību ietekmējošo dokumentu un aktuālās komunikācijas prakses kvalitatīvo 
satura analīzi.  
 
Kvalitatīvā pētniecība ļauj meklēt sakarības starp jēdzieniem, interpretējot pētāmo materiālu. 
To virza vairāki faktori, tostarp izziņas priekšmeta noteiktās definīcijas un atklāsmes, kuras 
izriet no pieejamās informācijas un zināšanu kopuma. Šīs analīzes mērķis ir nevis interpretēt 
katru stāstījuma vārdu, bet gan identificēt izteikumus, kas satur būtiskus aspektus pētāmās 
tēmas kontekstā, un noteikt stāstījuma nozīmi turpmākai izmantošanai10 zinātniskajos vai 
praktiskajos nolūkos. 
 
Tekstu analīzes procesā tika veikta tematisko lielumu noteikšana analizējamos tekstos. Proti, 
identificētas atbilstošas satura vienības, kuras ietver informāciju par EEN Latvija 
komunikācijas aspektiem. 
 
Tās tika samērotas ar atbilstošām kategorijām. Šī darba ietvaros – komunikācijas lielumiem 
jeb mērķi, uzdevumiem, mērķauditoriju, rīkiem, partneriem un vēstījumiem. Rezultātā - 
noformulēti jēdzieni, kas attiecināmi uz teoriju. Šī darba ietvaros - EEN globālā tīkla 
komunikācijas stratēģijas veidošanas vadlīnijām, kā arī pētāmo objektu.11 Proti, EEN 

                                                             
10 Kroplijs, A., Raščevska, M. (2004). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: SIA Izdevniecība 
RaKa. 110. - 113.lpp. 
11 Turpat. 121. - 122.lpp. 
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komunikāciju. Atzinumi izmantoti praktisko aktivitāšu noteikšanai EEN Latvija 2019. gada 
komunikācijai. 
 
Gadījuma studiju pieeja 
 
Facebook un Twitter komunikācijas analīzes ietvaros izmantota gadījuma studiju pieeja.  
 
Ar “gadījumu” teorijas izpratnē tiek saprasts plašs fenomenu klāsts - jebkāds kopums, kuram 
ir noteiktas robežas. Šī darba ietvaros robežas ietver sekojošus aspektus – viena organizācija, 
viena korporatīvā komunikācija, viens komunikācijas ietvars, viens komunikācijas kanāls. 
 
Pētnieki atzīst, ka vairāku savienojošu priekšnoteikumu pastāvēšana starp analizējamo 
gadījumu un lielāku kopumu ļauj izdarīt secinājumus, kas attiecas uz visu šo kopumu.12 
Tādējādi iegūtais materiāls par pētāmo objektu (Facebook, Twitter ierakstu izlase) var tikt 
vispārināts uz visu Facebook un Twitter komunikāciju EEN Latvija profilos.  
 
Līdz ar to analīzei izvēlējāmies 4 tipiskākos analizējamajam gadījumam atbilstošākos 
ierakstus (pa vienam ierakstam par katru ceturksni) Facebook un 4 ierakstus Twitter profilos. 
Identificējām nepilnības, izvirzījām ieteikumus to novēršanai, kā arī ietvērām papildu 
ieteikumus turpmākās komunikācijas sekmēšanai. 
  

                                                             
12 Gomm, R., Hammersley, M., Foster, P. (2000). Case study method. London: SAGE Publications Ltd. P. 5. 
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Empīriskā daļa 
 
Dokumentu analīze: iestādes un darbības pozicionēšana 
 
Līdz ar to, ka EEN Latvija ir globālā EEN tīkla sastāvdaļa, Latvijas konsorcijs vadās pēc 
kopīgām EEN tīkla vadlīnijām un uzstādījumiem. Tādejādi šajā analīzes posmā EEN dokumenti 
un EEN Latvija dokumenti netika skatīti atrauti, bet cits citu papildinoši. 
 
Analīzes procesā identificēti EEN Latvija darbības aspekti (mērķis, uzdevumi, mērķgrupas, rīki, 
partneri, vēstījumi). Tie pēcāk pielāgoti komunikācijas stratēģiskajiem aspektiem jeb 
lielumiem. Šāds princips izmantots, jo organizācijas komunikācijas aspekti tieši izriet no 
organizācijas darbības aspektiem. Tas uzsvērts arī EEN dokumentos – stratēģijā un 
stratēģijas izstrādes vadlīnijās. 
 
Komunikācijas stratēģiskie lielumi: komunikācijas mērķis, komunikācijas uzdevumi, 
komunikācijas mērķgrupas, komunikācijas rīki, komunikācijas partneri, komunikācijas 
vēstījumi 
 

 
Komunikācijas 
mērķis 

 
Ar dažādu komunikācijas rīku palīdzību informēti uzņēmēji, jo īpaši mazie 
un vidējie uzņēmumi, par atbalsta iespējām, ko sniedz EEN, kā arī par 
pozitīvajiem piemēriem, ietekmi uz uzņēmējiem, atbalsta mērķgrupām un 
EEN uzdevumiem. 
 

 
Komunikācijas 
uzdevumi 

 
1. nodrošināt informācijas par pakalpojumiem pieejamību un 

izplatību publiskā vidē, jo īpaši – mērķgrupām; 
2. nodrošināt darbinieku sasniedzamību, īstenot uz klientu 

orientēto informēšanas un apkalpošanas pieeju; 
3. informēt klientus par būtisko datu saņemšanas vienkāršību; 
4. sekmēt informācijas apmaiņu ar uzņēmējiem, kas interesējas 

par starptautiskās izaugsmes iespējām, īpašu uzsvaru liekot 
uz start-up un scale-up uzņēmumiem; 

5. informēt iesaistītās puses par dažādām atbalsta 
programmām, kas sekmē Latvijas uzņēmēju konkurētspēju un 
ilgtspējību; 

6. informēt par uzņēmējdarbības vides aktivitātēm un 
popularizēt pozitīvos uzņēmējdarbības un inovācijas kultūras 
piemērus; 

7. informēt, aktīvi iesaistīt un nodrošināt attiecīgo atbalstu 
maziem un vidējiem uzņēmējiem, zinātniskām, izpētes un 
citām institūcijām par HORIZON 2020, COSME un citiem 
projektiem; 

8. informēt uzņēmējus par iespējām, ko piedāvā EEN inovāciju 
kapacitātes paaugstināšanā, kā arī starptautisko sakaru 
paplašināšanā; 

9. nodrošināt tīkla redzamības palielināšanos lokālā, reģionālā 
un Eiropas līmenī, lai tīkls kļūst par pirmo atbalsta instanci 
maziem un vidējiem uzņēmējiem. 
 

 
Komunikācijas 
mērķgrupas 

 
Primārā mērķauditorija:  

1) Mazie un vidējie uzņēmumi, ar fokusu uz start-up uzņēmumiem, 
ar vērā ņemamu starptautiskās izaugsmes un inovāciju 
potenciālu. 

2) Izglītības un zinātnes institūcijas kā attīstības un inovāciju avots 
maziem un lieliem uzņēmumiem. 
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Sekundārā mērķauditorija: citas organizācijas un tematiskās iestādes, 
plaša sabiedrība.   
 

 
Komunikācijas 
rīki 

 
- EEN uzsvars - jaunu un inovatīvu komunikācijas rīku 

ieviešana. 
- EEN Latvija esošie rīki:  

• mājaslapa: www.een.lv,  

• sociālie tīkli: Twitter @EEN_Latvia (1098 sekotāji), 
Facebook @EEN.Latvia (1793 sekotāji), LinkedIn (23 
sekotāji), 

• ceturkšņa informatīvais izdevums, 

• informatīvie materiāli: bukleti, brošūras, 

• preses relīzes,  
• publikācijas, TV un radio sižeti, 
• dalība tematiskajās izstādēs, 

• informatīvie pasākumi. 

 
Komunikācijas 
partneri 

 
Primārie komunikācijas partneri: LTC, LIAA 
 
Sekundārie komunikācijas partneri:  

- valsts pārvaldes sektors, 
- izglītības un zinātnes institūcijas, 
- pašvaldības, 
- uzņēmējdarbības sektora institūcijas, 
- finanšu institūcijas, 
- nevalstiskās organizācijas. 

 
 
Komunikācijas 
vēstījumi 

 
- Mēs esam daļa no pasaules lielākā atbalsta tīkla maziem un 

vidējiem uzņēmējiem ar starptautisko potenciālu. 
- Mēs apvienojam starptautisko uzņēmējdarbības ekspertīzi ar 

vietējām zināšanām, lai palīdzētu nokļūt jūsu inovācijām 
jaunajos tirgos. 

- Mēs palīdzam jūsu biznesam attīstīties ātrāk, izmantojot 
piemērotus palīdzības rīkus, jaunas tirdzniecības sadarbības 
iespējas un pieeju finanšu rīkiem. 
 

 
 

http://www.een.lv/
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Preses relīžu analīze un ieteikumi 
 
Kā otrais solis esošās situācijas izpētē tika veikta preses relīžu analīze. 
 
Gan praktiskie novērojumi, gan pētnieku atzinumi13 liecina, ka preses relīze ir būtisks 
instruments iestādes atpazīstamības veidošanai. Liela daļa ziņu top, pateicoties informācijai, 
ko sabiedrisko attiecību speciālisti sniedz plašsaziņas līdzekļiem14.  
 
Mediji darbojas kā vārtsargi – viņi atlasa ziņas, kas nonāk lasītāju uzmanības lokā. Tādēļ 
būtiski preses relīzes veidot saprotamas, interesi izraisošas, viegli adaptējamas mediju 
vajadzībām. 
 
2018. gadā par EEN Latvija izveidotas 4 preses relīzes. Izplatīšanu veica Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras Sabiedrisko attiecību nodaļa. Divas no četrām preses relīzēm 
pārpublicētas šādos resursos: LETA, BNS, nozare.lv, lvportals.lv, pilsēta24.lv.  
 
Preses relīzes analizētas divos veidos: 
- Preses relīžu satura atbilstība EEN komunikācijas lielumiem (mērķis, uzdevumi, 

vēstījumi, mērķgrupas, rīki, partneri). Apkopojumu sk. 2. pielikuma 1. tabulā.   
- Preses relīžu tehnisko aspektu monitorings. Apkopojumu sk. 3. pielikuma 1. tabulā. 

 
Galvenās tendences: 
 

Saskanīgums / Stiprās puses 
 

Nesaskaņas / Vājās puses 

Mērķis: atbilst EEN Latvija 
komunikācijas mērķim. 

 
Uzdevumi: atbilst EEN Latvija 
komunikācijas uzdevumiem. 
 
Mērķgrupas: atbilst EEN Latvija 
komunikācijas mērķgrupām. 

 
Rīki: atbilst - preses relīze. 
 
Partneri: atspoguļo EEN Latvija partneru 
iesaisti. 
 
Vēstījumi: atbilst 3 EEN komunikācijas 
pamata vēstījumiem. 
 

Saturiskas nesaskaņas ar EEN komunikācijas lielumiem nav 
konstatētas. 
 
Visbiežāk konstatētie tehniskie aspekti uzlabošanai: 
 
Nosaukums. 
- divām no 4 preses relīzēm nosaukums garāks par 10 vārdiem.  
Iesakām veidot īsākus virsrakstus. 
 
- satur iestāžu un programmu nosaukumus, kas var nebūt 
saprotami neinformētam lasītājam.  
Iesakām lietot vienkāršas konstrukcijas, nosaukumā neietvert 
potenciāli nesaprotamus vārdus.   
 
-trūkst aktualitāte, kas izraisa mediju vēlmi pārpublicēt ziņu. 
Iesakām veidot uzmanību piesaistošus nosaukumus, kas atklāj 
relīzes būtību un atbild uz jautājumu “kāds ir sabiedrības 
ieguvums?” 
 
Līds. 
- divām no četrām preses relīzēm līds garāks par 35 vārdiem.  
Iesakām veidot līdus, kas nav garāki par 35 vārdiem. 
 
- mēdz saturēt palīgteikumus un vairāku iestāžu nosaukumus.  
Iesakām izvairīties no palīgteikumiem, daudzo nosaukumu 
lietošanas. Līdu veidojiet ar fokusu uz lasītāja vajadzībām. 
 
- mērķauditorijas ieguvumi nav atspoguļoti pilnībā.  
Iesakām iekļaut koncentrētu vēstījumu par mērķauditorijas 
ieguvumiem. 

                                                             
13 Turney M.L. Working With The Media: https://www.nku.edu/~turney/prclass/readings/media_rel.html   
14 Turpat. 

https://www.nku.edu/~turney/prclass/readings/media_rel.html
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Teksts. 
Iesakām: 
- būtiskāko informāciju iekļaut pirmajās 2 rindkopās, skaidri 
definējot mērķauditorijas ieguvumus no darbības (piemēram, 
pasākuma apmeklēšanas),  
- sniegt atbildes uz jautājumiem kurš, ko, kur, kad, cikos, kāpēc, 
kā un kāds ir lasītāja ieguvums, 
- veidojiet īsus teikumus (15 - 20 vārdi), 
- bagātiniet tekstu ar faktiem un datiem. 
 

 
Analizētajās preses relīzēs saturiskas nesaskaņas ar EEN komunikācijas ietvaru nav 
konstatētas. Taču esam apkopojuši ieteikumus EEN Latvija publiskās komunikācijas 
uzlabošanai sabiedriskajos medijos ar preses relīžu starpniecību.  
 
 

35 ieteikumi: kā uzrakstīt efektīvu preses relīzi? 

Uzbūve: 

1. Preses relīzi veidojiet “apgrieztās piramīdas” veidā. Proti, aktualitāti iekļaujiet līdā 
(pirmajā rindkopā). Nākamajās rindkopās izklāstiet būtisko informāciju, kas 
paskaidro sākumā teikto. Noslēgumā - fona informācija.  

2. Atcerieties – mediji relīzes īsina no apakšas. Tādēļ aktualitātei vienmēr jābūt sākumā. 
Līdz ar to arī kodolīgu sasaisti ar EEN Latvija iesakām iekļaut teksta sākumā. 

3. Beigās - kontaktinformācija un rindkopa par EEN Latvija. 
4. Optimāls garums – līdz 1 lpp. 
5. Faila nosaukumu veidojiet ar ieskatu tēmā. Nelietojiet abreviatūras (kur iespējams). 
6. Vadieties pēc auditorijas vajadzībām un ieguvumiem. Pirms veidot ziņu, atbildiet uz 

jautājumu – kāpēc manai auditorijai šī ziņa ir būtiska? 
7. Preses relīzei jāatbild uz jautājumiem: kas? ko dara? kur? kad? kā? kāpēc? 

 

Virsraksts: 

8. Ne vairāk kā 10 vārdi. Optimāls garums: 7-8 vārdi.  
9. Virsrakstam jāatspoguļo preses relīzes saturs. 
10. Veidojiet uzmanību piesaistošu, izraisošu vēlmi uzzināt vairāk.  
11. Lietojiet spēcīgus vārdus: jauns, vairāk, pieaug u.c. 
12. Virsrakstam tieši vai pastarpināti jāatbild uz jautājumu – kāds ir lasītāja ieguvums, 

izlasot šo materiālu?  
13. Veidojiet bez abreviatūrām, sarežģītiem vārdiem un specifiskas terminoloģijas. 
14. Nav ieteicams lietot projekta nosaukumu. To parasti dara, ja iestāde jau ir labi 

atpazīstama.  
 

Līds: 

15. Optimāls garums - 35 vārdi.  
16. Sniedz atbildes uz jautājumiem: kurš? ko? kur? kad? cikos? kāpēc? kā? 
17. Atklāj būtiskāko, lasītājam svarīgāko – auditorijas ieguvumus. 
18. Nelietojiet vārdu “šodien” – tā vietā iekļaujiet datumu.  
19. Neveidojiet garus salikteņus. Izvairieties no palīgteikumiem un divdabja teicieniem. 
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Nākamās rindkopas: 

20. Var būt līdz 50 vārdiem garas. 
21. Veidojiet īsus teikumus. Katrā teikumā līdz 15-20 vārdiem. 
22. Meklējiet sinonīmus. Nelietojiet blakus stāvošos teikumos vienādus vārdus.  
23. Izvairieties no svešvārdiem un liekvārdības. Ja vārdu var nelietot – nelietojiet to. 
24. Izmantojiet darāmo kārtu.  
25. Ievērojiet gramatikas likumus. 
26. Nelietojiet abreviatūras bez paskaidrojuma. 
27. Iekļaujiet ekspertu citātus un veiksmes stāstus. Tos sasaistiet ar EEN Latvija 

pienesumu sabiedrībai. 
28. Redakcijas visretāk īsina informāciju, kas ir ar vērtību sabiedrībai. Tādēļ EEN Latvija 

nosaukumu un lomu iekļaujiet rindkopās, kurām ir vislielākā aktualitāte. 
29. Papildiniet tekstu ar saitēm uz avotiem (iesakām integrēt tekstā). 
30. Vizuālā informācija vienmēr bagātina stāstījumu. Teksta beigās pievienojiet saites uz 

bildēm, infografikām, video, kā arī audio ierakstiem. Informācijai: uzmanību labi 
piesaista attēli ar fokusu uz sejām/acīm. 

31. Iekļaujiet statistiku, unikālos faktus, pētījumu datus, tendenču novērojumus. 
 

Izplatīšana: 

32. Ziniet, kam jūs nosūtāt preses relīzi. Izplatīšana “plašam mediju lokam” ir izsūtīšana 
nekurienē. EEN Latvija gadījumā preses relīzes vislabāk sūtīt tiem žurnālistiem, kuri 
raksta par uzņēmējdarbību, finansēm un ekonomiku, inovācijām, izglītību un 
pētniecību. 

33. Ziniet, kad sūtīt preses relīzes. Neizplatiet ziņas, kad informācijas telpa ir pārblīvēta 
ar aktualitātēm. Neiesakām otrdienas un ceturtdienas: MK sēdes, Saeimas sēdes u.c. 

34. Izplatiet savlaicīgi - ziņai jābūt aktuālai. 
35. Tehniskas nianses:  

• e-pasta nosaukumā - preses relīzes virsraksts,  
• ja ir vairākas adreses – BCC, 

• atcerieties par sasveicināšanos,  

• neiekopējiet e-pasta logā visu tekstu – iekļaujiet būtisko,  

• jau e-pasta tekstā norādiet saiti uz video/audio,  
• pievienojiet infografiku/fotogrāfijas,  

• pievienojiet kontaktus (vārds, uzvārds, amats, iestāde, e-pasta adrese, tlr.nr., 
mājaslapas adrese, sociālo mediju profili).  
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Publikāciju analīze un ieteikumi 
 
Šī darba sākuma posmā par EEN tīklu Latvijas nacionālajos medijos publicēti 17 raksti un 
pārraidīts viens TV sižets (laikā no 2018. gada 1. janvāra līdz 13. novembrim). No tiem krievu 
valodā ir viens publicitātes materiāls (TV sižets).  
 
Publikāciju satura kvalitatīvās analīzes rezultātā identificējām saturiskas vienības un 
izveidojām to apkopojumu (aicinām aplūkot 1. pielikumā). Noteicām satura vienību atbilstību 
sekojošiem komunikācijas lielumiem: 

- mērķis, 
- uzdevumi, 
- vēstījumi, 
- mērķgrupas, 
- rīki, 
- partneri. 

 
Definējot galvenās tendences, rezultātus iedalījām divos blokos: konstatētās saskaņas ar 
dokumentos identificētiem komunikācijas lielumiem jeb stiprās puses un konstatētās 
nesaskaņas jeb vājās puses.  
 
Galvenās tendences:  
 

Saskanīgums / Stiprās puses 
 

Nesaskaņas / Vājās puses 

Mērķis:  
- Lielākai daļai (12 no 17) 

publikāciju ir vērojama atbilstība 
komunikācijas mērķim. 
 

Uzdevumi:  
- ir plaši atspoguļoti EEN uzdevumi, 

tostarp EEN Latvija 
komunikācijas uzdevumi.  

 
Mērķgrupas: 

- tematika un kanāli atbilst 
mērķauditorijas segmentācijai. 
 

Rīki:  
- kanāli atbilst mērķauditorijas 

tematiskajai segmentācijai. 
 
Partneri:  

- ir vērojama aktīva 
partnerorganizāciju iesaiste, 

- lietotie piemēri un veiksmes stāsti 
atbilst EEN komunikācijas 
vadlīnijām par veiksmes stāstu 
lietošanu, kā arī bagātina 
stāstījumu. 

Vēstījumi: 
- lielā daļā materiālu (12 no 17) ir 

atspoguļoti EEN noteiktie 
komunikācijas vēstījumi, 

- atpazīstamība bieži veicināta, 
ievērojot EEN vizuālās identitātes 
vadlīnijas. 

Mērķis:  
- 5 publikācijas klasificētas kā 

neatbilstošas komunikācijas mērķim. 
 
Uzdevumi: nesaskaņas nav novērotas. 
 
Mērķgrupas: nesaskaņas nav novērotas. 
 
Rīki:  
- gandrīz nemaz nav komunikācijas krievu 

valodā (1 sižets), 
- šaurs mediju diapazons – publicitātes 

materiāli parādās 5 medijos, 
- sadrumstalots publicitātes materiālu 

plānojums – ir vērojami mēneši, kad 
medijos nav EEN atspoguļojuma, vai tas ir 
nepietiekams. 

- garo saišu lietošana, kas apgrūtina uztveri. 
 

Partneri: 
- vienlaicīga dažādu institucionālo 

atsauksmju lietošana ievieš neskaidrību 
informācijas uztverē. 

 
Vēstījumi: 
- virknei publikāciju trūkst saprotamas 

atsauces uz EEN, iespēju apraksta, kā arī 
pamudinājuma vērsties uz EEN Latvija, līdz 
ar to vēstījumi netiek lietoti pilnvērtīgi. 

- EEN logotipa lietošana veicina vizuālu 
iestādes atpazīstamību, taču nesniedz 
informāciju par EEN Latvija lomu raksta 
kontekstā, funkcijām un iespējām. 
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Konstatēts, ka publikācijās izskanējis pozicionējums un uzsvari kopumā sakrīt ar dokumentos 
identificētajiem komunikācijas aspektiem, kas liecina par kopējo atbilstību EEN komunikācijas 
ietvaram. Taču, veidojot turpmāko komunikāciju, iesakām ņemt vērā konstatētos trūkums. 
 
Uzskaitītās nesaskaņas sasaucas un lielā mērā paskaidro EEN Latvija pārstāvju novērojumus 
par to, ka Latvijā mazo un vidējo uzņēmēju, kā arī citu pušu vidū ir joprojām nepietiekams 
informētības līmenis par EEN Latvija pakalpojumiem.  
 
Tādēļ komunikācijas pilnveidošanai izvirzām šādus ieteikumus: 
 
- veidojot reklāmas publikācijas, sniedzot komentārus u.c. vienmēr atcerēties par 

atbilstību komunikācijas ietvaram, primāri – mērķim, uzdevumiem, vēstījumiem (sk. 
sadaļu “EEN Latvija 2019. gada komunikācijas plāns”). 

- vienmērīgi plānojiet aktivitātes visa gada garumā, par pamatu izmantojot šajā darbā 
piedāvāto komunikācijas plānu (sk. sadaļu “EEN Latvija 2019. gada komunikācijas 
plāns”). 

- veidojot komunikāciju sabiedriskajos medijos, izmantojiet ieteikumus preses relīžu un 
informatīvo materiālu izveidei (sk. sadaļas “Preses relīžu analīze” un “Informatīvo 
materiālu analīze”). 

- komunicējiet plašākā mediju klāstā latviešu valodā (sk. sadaļu “EEN Latvija 2019. 
gada komunikācijas plāns”). 

- iekļaujiet komunikācijā medijus krievu valodā (sk. sadaļu “EEN Latvija 2019. gada 
komunikācijas plāns”). 

- komunicējot par atbalsta instrumentiem vai citu iestāžu veikumu, iekļaujiet skaidras 
atsauces uz EEN Latvija un call-to-action jeb pamudinājumu vērsties uz EEN Latvija.
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Informatīvo materiālu analīze un ieteikumi: informatīvās lapas, buklets 
 
Turpinot EEN komunikācijas aktivitāšu izpēti, esam veikuši informatīvo materiālu analīzi.  
 
2018. gadā izveidotas divas informatīvas lapas par likumdošanas ziņām, četras faktu lapas 
uzņēmējiem un viens buklets. Tos EEN Latvija izmanto kā izdales lapas tematiskajos 
pasākumos, izsūtot interesentiem, kā arī mājaslapas satura bagātināšanai un komunikācijai 
sociālajos medijos. 
 
Izpēte veikta pēc analoģijas ar preses relīžu analīzi – sadalot divos blokos: 
- Informatīvo materiālu satura atbilstība EEN komunikācijas lielumiem (mērķis, 

uzdevumi, vēstījumi, mērķgrupas, rīki, partneri). Apkopojumu sk. 2. pielikuma 2. 
tabulā.   

- Informatīvo materiālu tehnisko aspektu monitorings. Apkopojumu sk. 3. pielikuma 2. 
tabulā. 
 

Galvenās tendences: 
 

Saskanīgums / Stiprās puses 
 

Nesaskaņas / Vājās puses 

Mērķis: divos no septiņiem materiāliem ir 
vērojama pilnīga atbilstība komunikācijas 
mērķim. 

 
Uzdevumi: atbilst EEN Latvija 
komunikācijas uzdevumiem. 
 
Mērķgrupas: atbilst EEN Latvija 
komunikācijas mērķgrupām. 
 
Rīki: atbilst – brošūra, informatīvais 
materiāls. 
 
Partneri: atspoguļo EEN Latvija partneru 
iesaisti. 
 
Vēstījumi: 

- divos no septiņiem 
materiāliem ir vērojama 
pilnīga atbilstība 
komunikācijas vēstījumiem. 

- atpazīstamība veicināta ar 
logotipu un 
kontaktinformāciju. 

Mērķis un vēstījumi: 
 
- 5 materiālos nav norādes uz saikni ar EEN Latvija. Tādēļ nav 
konstatēta tieša atbilstība EEN vēstījumiem un mērķim. 

 
Visbiežāk konstatētie tehniskie aspekti uzlabošanai: 
 
Dizains. 
- divu valodu lietošana.  
Ja ir jālieto nosaukums svešvalodā, iesākām pārtulkot to uz 
latviešu valodu. Nosaukumu oriģinālvalodā iekļaujiet iekavās. 
 
- teksts mēdz nebūt pārskatāms. 
Iesakām: 
 - lietot lielākas rindstarpas. 
- iekļaut mazāk teksta.   
 
- dažādu burtu formātu un izmēru lietošana. 
Iesakām: 
- lietot vienotu burtu formātu. 
- izvairīties no tādu fontu lietošanas, kas lasītājiem var sagādāt 
grūtības izlasīt tekstu. 
 
- attēlā iekļauts teksts angļu valodā. 
Iesakām  
- materiālā lietot vienu valodu  
- vai izmantot no tekstiem brīvus attēlus. 
 
Nosaukums. 
- 3 materiālos no 7 nosaukums ir garāks par 8 vārdiem.  
Iesakām veidot īsākus virsrakstus. 
 
- specifiski vārdi. 
Iesakām izvairīties no specifiskas terminoloģijas vai lietot 
paskaidrojošu atsauci informatīvās lapas beigās. 
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Sākuma rindkopa. 
- sarežģītas teikumu konstrukcijas. 
Iesakām: 
- veidot līdz 35 vārdiem 
- ar fokusu uz lasītāja ieguvumiem no materiāla. 
- lietot vienkāršas teikumu konstrukcijas. 
- sadalīt vairākos teikumos. 
- teikumu garums – 15-20 vārdi. 
- izvairīties no saišu lietošanas pirmajā rindkopā. 
- nelietot specifiskus vārdus un nosaukumus. 
 
Teksts. 
- mēdz nebūt viegli uztverams. 
Iesakām: 
- pirms rakstīt tekstu, atbildiet uz jautājumu – kādi ir lasītāja 
ieguvumi no šī materiāla? Koncentrējieties uz šiem ieguvumiem. 
- neveidojiet sarežģītas teikumu konstrukcijas. Izklāstiet būtību 
vairākos teikumos. 
- lietojiet darāmo kārtu. 
- veidojiet īsus teikumus (15 - 20 vārdi). 
- ja var nelietot vārdu – nelietojiet to. 
- ja ir jālieto specifiska terminoloģija vai nosaukums svešvalodā, 
lietojiet ekvivalentu latviešu valodā. Nosaukumu oriģinālvalodā 
iekļaujiet iekavās. 
- nelietojiet abreviatūras bez paskaidrojuma. 
- izvairieties no garo, sarežģīto vārdu lietošanas. Sameklējiet 
vienkāršāku vārdu. 
- iekļaut call-to-action. 
- apsveriet iespēju samazināt dokumentu pilno nosaukumu 
lietošanu informatīvajās lapās. Ja tomēr nepieciešams iekļaut arī 
pilnu nosaukumu, lietojiet to atsauces veidā dokumenta beigās. 
 
- lietotas garās saites. 
Iesakām lietot saīsinātās saites vai QR kodu. Savukārt integrētās 
saites nav efektīvs risinājums drukātajos materiālos. 
 
Kontaktus iesakām papildināt ar tlr. nr. un saitēm uz sociālajiem 
tīkliem. 
 

 
Apkopojot galvenās tendences, secinām, ka EEN informatīvie materiāli kopumā atbilst EEN 
komunikācijas ietvaram.  Piecos materiālos nav tiešas norādes uz EEN Latvija. Tādēļ šajos 
materiālos nav konstatēta tieša atbilstība EEN vēstījumiem un mērķim. Veidojot nākamos 
informatīvos materiālus, iesakām nepārprotami iekļaut EEN Latvija komunikācijas vēstījumus 
un mērķi. 
 
Darba ietvaros veicām arī tehnisko aspektu monitoringu, identificējām nepilnības un 
apkopojām ieteikumus materiālu uzlabošanai. 
 
Ieteikumu izvēlē balstījāmies uz jomas ekspertu atzinumiem15 un aģentūras pieredzi 
informācijas materiālu izveidē. Tos saskaņojot ar EEN Latvija komunikācijas ietvaru, izveidots 
ieteikumu klāsts komunikācijas uzlabošanai ar informatīvo materiālu starpniecību. 
 
 
 

                                                             
15 Izmantoto materiālu starpā: Ovsyannikov., I. (2016). How to Design a Stunning Brochure: 30 Expert Tips and 
Templates https://creativemarket.com/blog/how-to-design-a-stunning-brochure-30-expert-tips-and-templates  

https://creativemarket.com/blog/how-to-design-a-stunning-brochure-30-expert-tips-and-templates
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40 praktiski ieteikumi: kā uztaisīt efektīvu informatīvo lapu?  
 
Uzbūve: 
 

1. Pirmās divas rindkopas ir būtiskākās. Sniedziet tajās atbildi uz jautājumu – ko iegūs 
lasītājs no šī bukleta? 

2. Dizains – veidojiet to viegli uztveramu, inovatīvu un lietišķu.  
3. Atcerieties – buklets informē ne tikai ar tekstu, bet arī ar vizuālajiem elementiem. 

Veidojiet tos uzrunājošus.  
4. Veidojiet uzmanību piesaistošu. Taču nepārslogojiet ar attēliem.  
5. Izkārtojumu veidojiet pārskatāmu un intuitīvu. Nepārslogojiet ar tekstiem. Starp 

rindkopām lieciet tukšas rindstarpas. Tas padara tekstu vieglāk uztveramu.  
6. Burtu stils – izmantojiet vienotu burtu stilu. Intereses piesaistīšanai varat izmantot 

papildu stilus, taču ne vairāk kā 3 burtu stilus vienā materiālā.  
7. Burtu izmērs – tam jābūt viegli salasāmam.  
8. Veidojiet informatīvos materiālus “apgrieztās piramīdas” veidā. Proti, aktualitāti 

iekļaujiet pirmajā rindkopā, nākamajās rindkopās izklāstiet informāciju, kas paskaidro 
sākumā teikto.  

9. Optimāls garums – līdz 1 lapai. Taču izmērs atkarīgs no formāta. 
10. Beigās iekļaujiet koncentrētu rindkopu par EEN Latvija, kontaktinformācija ar 

mājaslapas adresi un sociālo mediju profiliem. 
11. Rakstiet vienā valodā. Ja ir jālieto nosaukumi citā valodā, iekļaujiet tos iekavās. 

 
Virsraksts: 

12. Optimāls garums: 7-8 vārdi.  
13. Veidojiet uzmanību piesaistošu, izraisošu vēlmi uzzināt vairāk.  
14. Tam jāatbild uz jautājumu – kāds ir lasītāja ieguvums, izlasot šo materiālu? 
15. Nelietojiet iestāžu nosaukumus – stāstiet būtiskāko.  
16. Nelietojiet abreviatūras un garus vārdus, izvairieties no sarežģītiem vārdiem un 

svešvārdiem. 
17. Ja nevarat izvairīties no specifiska termina, lietojiet paskaidrojošu atsauci 

informatīvās lapas beigās. 
 
Pirmā rindkopa: 

18. Optimāls garums - 35 vārdi.  
19. Atklājiet būtiskāko. Atbildiet uz jautājumu – kāds ir auditorijas ieguvums? 
20. Neveidojiet garus salikteņus, izvairieties no palīgteikumiem un divdabja teicieniem. 
21. Nelietojiet garus, sarežģītus vārdus.  
22. Ja lietojat abreviatūru – ielieciet paskaidrojumu.  
23. Nelietojiet vairākas abreviatūras. 
24. Nelietojiet saites. Nepieciešamības gadījumā iekļaujiet tās nākamajās rindkopās. 

 
Nākamās rindkopas: 

25. Garums - līdz 35 vārdiem. 
26. Strukturējiet tekstu apakšpunktos (bullet points). 
27. Veidojiet īsus teikumus. Katrā teikumā – ne vairāk kā 20 vārdi. 
28. Lietojiet sinonīmus, nelietojiet blakus stāvošos teikumos vienādus lietvārdus vai 

darbības vārdus.  
29. Izvairieties no svešvārdiem un liekvārdības. Ja vārdu var nelietot – nelietojiet to. 
30. Izmantojiet darāmo kārtu. 
31. Nelietojiet abreviatūras bez paskaidrojuma.  
32. Iekļaujiet veiksmes stāstus. Tos sasaistiet ar EEN Latvija lomu. 
33. Pievienojiet tematiskos attēlus. 
34. Iekļaujiet call-to-action jeb pamudinājumu aktīvajai rīcībai.  
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35. Izdales materiālos lietojiet saīsinātas saites. Piemēram, izmantojot servisu 
https://ej.uz/  

36. Saišu attēlošanai izmantojiet QR koda ģeneratorus. Piemēram, servisu 
https://www.qr-code-generator.com/  

37. Ja nevarat izvairīties no garo saišu lietošanas, lietojiet saites, kuras var viegli ievadīt 
Interneta pārlūkā. 
 

Izplatīšana: 

38. Ja informatīvo materiālu izplatāt elektroniski, veidojiet faila nosaukumu tādu, kas 
atspoguļo satura būtību. 

39. Publicējot sociālajos medijos, informatīvo materiālu pievienojiet teksta ziņai saites 
veidā nevis kā bildi. Proti, attēls (cits vai fragments no esošā) + teksts + saite (teksts 
kopā ar saiti un informatīvo materiālu – ne garāks par 500 zīmēm). 

40. Nepublicējiet informatīvās lapas kā attēlus. Atcerieties – Facebook vajadzībām 
jāveido attēli 1200 x 628 px, ar tekstu, kas veido ne vairāk kā 10% no attēla pārklājuma. 

 
  

https://ej.uz/
https://www.qr-code-generator.com/
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Informatīvo materiālu analīze: informatīvais izdevums 
 
Informatīvo izdevumu EEN Latvija ar Mailigen servisa palīdzību ik ceturksni izsūta mājaslapas 
jaunumu sekotājiem. Pēc EEN Latvija novērojumiem: saņēmēju skaits ir aptuveni 1600 
adresāti – uzņēmēji, privātpersonas, valsts un pašvaldību iestādes.  
 
Izdevums ir tematisko aktualitāšu kopums, kas ietverts vienā informatīvajā materiālā. Tā 
saturs ir EEN Latvija pārraudzīts un atbilst EEN Latvija komunikācijas ietvaram.  
 
Esam veikuši informatīvā izdevuma sākumlapas jeb lapas, ko saņēmējs redz e-pastā, tehnisko 
aspektu izvērtēšanu. Detalizētu izklāstījumu aicinām aplūkot 3. pielikuma 3. tabulā. 
 
Galvenās tendences: 
 

Saskanīgums / Stiprās puses 
 

Nesaskaņas / Vājās puses 

Mērķis: atbilst EEN Latvija 
komunikācijas mērķim. 

 
Uzdevumi: atbilst EEN Latvija 
komunikācijas uzdevumiem. 
 
Mērķgrupas: atbilst EEN Latvija 
komunikācijas mērķgrupām. 

 
Rīki: atbilst – informatīvais izdevums. 
 
Partneri: atspoguļo EEN Latvija partneru 
iesaisti. 
 
Vēstījumi: atbilst 3 EEN komunikācijas 
pamata vēstījumiem. 
 

Saturiskas nesaskaņas ar EEN komunikācijas ietvaru nav 
konstatētas. 
 
Dizains. 
- ziņu izkārtojums pārskatāms, taču ne vienmēr viegli uztverams. 
Iesakām: 
- veidot īsākus nosaukumus.  
- nosaukumus izkārtojiet vienotā stilā. Optimāli – 2 rindās. 
- atcerieties - sākumlapā attēlotais nosaukums var stilistiski 
atšķirties no attiecīgās preses relīzes (raksta) nosaukuma. 
 
- attēlos lietots teksts. 
Iesakām: 
-lietot no tekstiem “brīvus” attēlus. 
- ja attēlā ir teksts, nedublējiet to nosaukumā. 
- izvairīties no attēla aizvietošanas ar logotipu. 
 
- izsmeļoši teksti kontaktu sadaļā. 
Iesakām: 
- lietot vienotu kontaktinformācijas formātu visām iestādēm. 
- apsvērt iespēju saīsināt organizāciju aprakstus. 
 
Sākuma teksts. 
- garums pārsniedz 50 vārdus. 
Iesakām pirmo rindkopu veidot līdz 50 vārdiem. 
 
- teksta konstrukcijas ir uztveramas daļēji. 
Iesakām:  
- neveidot sarežģītas teikumu konstrukcijas. Izklāstīt būtību 
vairākos teikumos. 
- veidot īsus teikumus (līdz 15 - 20 vārdiem). 
- ja var nelietot vārdu – nelietojiet to. 
- ievērojiet gramatikas likumus. 
 
- ne vienmēr atklāj lasītāja ieguvumus. 
Iesakām: 
 - koncentrēti izklāstīt būtiskāko – izraisiet interesi turpināt lasīt.  
- pirms rakstīt, atbildiet uz jautājumu “kādi ir lasītāja ieguvumi no 
materiāla?”. Rindkopā akcentējiet tos.  
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Analīzes rezultātā izvirzām ieteikumus komunikācijas uzlabošanai ar informatīvā izdevuma 
starpniecību. 
 
30 praktiski ieteikumi: kā uztaisīt efektīvu informatīvo izdevumu?  
 
Uzbūve: 

1. Dizains – veidojiet to viegli uztveramu, inovatīvu un lietišķu.  
2. Nepārslogojiet informatīvo izdevumu ar tekstiem un attēliem.  
3. Izkārtojumu veidojiet pārskatāmu. Starp tekstiem lieciet tukšas rindstarpas. Tas 

padara materiālu vieglāk uztveramu.  
4. Izmantojiet vienotu burtu stilu.  
5. Burtu izmērs – izmantojiet viegli salasāmu.  
6. Veidojiet īsus nosaukumus. Tos izkārtojiet vienotā stilā. Optimāli – 2 rindās. 
7. Attēli runā. Lietojiet tādus, kas atspoguļo vēstījumus. 
8. Lietojiet no tekstiem “brīvus” attēlus.  
9. Izvairieties no attēla aizvietošanas ar logotipu. 
10. Beigās iekļaujiet kodolīgu informāciju par EEN Latvija. Apsveriet iespēju saīsināt 

šobrīd esošās rindkopas. Padariet tās koncentrētākas. 
11. Iekļaujiet EEN Latvija kontaktinformāciju, ietverot mājaslapas adresi un saites uz 

sociālajiem medijiem.  
12. Lietojiet vienotu kontaktinformācijas stilu. 
13. Ievērojiet GDPR vadlīnijas, saskaņojiet ar autoriem materiālu izmantošanu. 

 
E-pasta nosaukums: 

14. Veidojiet to īsu. Optimāli: 4-5 vārdi. 
15. Nelietojiet reti izmantojamas abreviatūras. 
16. Taču nevairieties no plaši lietojamām abreviatūrām. Piemēram, “Eiropas Savienība” 

vietā lietojiet “ES”. 
17. Veidojiet nosaukumu uzmanību piesaistošu, izraisošu vēlmi uzzināt vairāk.  
18. Virsrakstam jāatbild uz jautājumu – kāds ir lasītāja ieguvums, izlasot šo materiālu? 
19. Nelietojiet iestāžu nosaukumus – stāstiet būtiskāko.  
20. Nelietojiet abreviatūras un garus, sarežģītus vārdus un svešvārdus. 

 
Sākuma teksts: 

21. Veidojiet īsu. Optimāls garums – līdz 50 vārdiem.  
22. Sākuma rindkopa ir būtiskākā. Pirms to rakstīt, sniedziet sev atbildi uz jautājumu – 

kādi ir lasītāja ieguvumi no materiāla? Rindkopā akcentējiet tos.  
23. Neveidojiet garus salikteņus, izvairieties no palīgteikumiem un divdabja teicieniem. 
24. Veidojiet īsus teikumus. Katrā teikumā līdz 15 - 20 vārdiem. 
25. Lietojiet sinonīmus, nelietojiet blakus stāvošos teikumos vienādus lietvārdus vai 

darbības vārdus.  
26. Ja vārdu var nelietot – nelietojiet to.  
27. Izvairieties no svešvārdiem, specifiskas terminoloģijas un liekvārdības.  
28. Izmantojiet darāmo kārtu.  
29. Nelietojiet reti izmantojamas abreviatūras bez paskaidrojuma. 
30. Ievērojiet gramatikas likumus. 
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Sociālo mediju analīze un ieteikumi 
 
Kantar TNS Latvia Digital pētījuma rezultāti liecina, ka pēdējā gada laikā Latvijā ir būtiski 
pieaudzis sociālā tīkla Facebook lietotāju skaits. Apmeklētības ziņā tas šobrīd ierindojas 
otrajā vietā aiz meklētāja vietnes Google. Proti, ja 2017. gadā Facebook tīklu lietoja 43.1% 
Latvijas iedzīvotāju no 15 līdz 74 gadu vecumam, 2018. gadā šajā vecuma kategorijā Latvijā 
bija jau 47.7% Facebook lietotāju.16 
 
Pētījuma rezultāti rāda, ka sociālo tīklu lietotāju vidū visbiežākā nodarbe ir jaunumu 
caurskatīšana savā profilā, kas tostarp liecina par pieaugošo Latvijas lietotāju vidū Facebook 
tīkla nozīmi informācijas saņemšanā. Novērojumi vienlaikus rāda, ka lietotāju uzmanību 
arvien biežāk piesaista video un attēlu ziņu formāti; publiskā telpā, ar to palīdzību, nonāk 
tēmas, kas tiek uzskatītas par sarežģītām.  
 
Pielāgojot ziņu formātu aktuālajām sociālo mediju lietošanas tendencēm, vēstījumi nonāk pie 
mērķauditorijas. Tas liecina par sociālo tīklu lietošanas tendenču attīstību, kā arī par tēmu 
loka un uzrunāšanas iespēju paplašināšanos Latvijas sociālo mediju informācijas telpā. 
 
Savukārt sociālo tīklu LinkedIn mārketinga eksperti uzskata par vienu no progresīvākajiem un 
daudzsološākajiem kanāliem, kas jāturpina attīstīt organizācijām, jo īpaši B2B komunikācijā. 
Jau šobrīd šī tīkla auditorija globāli sasniedz 562 miljonus lietotāju, no kuriem 61 miljons ir 
vadošo amatu pārstāvji un dažādu jomu profesionāļi, bet 40 miljoni ir viedokļu līderi.17  
 
40% lietotāju šo sociālo tīklu izmanto katru dienu. Turklāt šī aktīvā auditorija izmanto tīklu 
specifiskas informācijas meklēšanai un iedziļinās publicēto ierakstu satura būtībā. Tādēļ 
sasniedzamības rādītāji ir ne tikai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi.18 
 
Līdz ar to, ka LinkedIn un Facebook auditorijas informāciju atlasa un patērē atšķirīgi, ir būtiski 
ziņas veidot, tās pielāgojot šo tīklu lietotāju informācijas patērēšanas paradumiem. 
Piemēram, ja Facebook ziņu lapās liela efektivitāte ir tieši viegli uztveramām video ziņām, tad 
LinkedIn eksperti uzsver, ka šajā tīklā video saturs nav primārs, jo auditorija vēršas pēc 
analītikas un patstāvīgas izzināšanas. 
 
Tādēļ B2B komunikācijas risinājumos tiek bieži izmantota sociālo tīklu kombinācija - ziņas 
pielāgojot sociālo tīklu formātiem, komunikācija aptver plašāku mērķauditoriju spektru. Proti, 
gan specifisko, profesionālo, tostarp indivīdus ārvalstīs, gan arī plašāku sabiedrību ar 
reģionālo segmentāciju.  
 
2. attēls: Visbiežāk sastopamā sociālo tīklu kombinācija B2B risinājumos ietver: LinkedIn, 
Facebook un Twitter.19 
 

 

                                                             
16 Kantar TNS Latvia Digital pētījums, pavasaris 2018 (02.02.2018.-09.04.2018.): http://www.kantartns.lv/11499-2/  
17 Omnicore statistikas apkopojums. (18.09.2018.). LinkedIn by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts: 
https://www.omnicoreagency.com/linkedin-statistics/  
18 Gallant., J. (2018). 45 Eye-Opening LinkedIn Statistics For B2B Marketers In 2018: 
https://foundationinc.co/lab/b2b-marketing-linkedin-stats/  
19Omnicore statistikas apkopojums. (18.09.2018.). Linkedin by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts.  

http://www.kantartns.lv/11499-2/
https://www.omnicoreagency.com/linkedin-statistics/
https://foundationinc.co/lab/b2b-marketing-linkedin-stats/
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Tas saskaņojas ar EEN Latvija izvēlēto sociālo tīklu klāstu. Tādēļ iesakām turpināt attīstīt 
komunikāciju izvēlētajos sociālajos tīklos. 
 
Lai izvirzītu ieteikumus esošo lapu optimizācijai, esam apskatījuši EEN Latvija sociālos 
profilus Facebook, Twitter un LinkedIn. Rezultātā – izvirzījām ieteikumus komunikācijas 
uzlabošanai katrā no šiem sociālo mediju profiliem. 
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Sociālo mediju analīze un ieteikumi: Facebook 
 
Facebook komunikācijas analīzei izmantota gadījuma studiju pieeja. Tā ļauj analizējamo 
gadījumu pielīdzināt lielākam fenomenu kopumam, ja pastāv līdzības starp objektiem un 
tēmām (sk. sadaļā “Metodoloģija”).  
 
Proti, izvērtējot @EEN.Latvija Facebook lapas statistikas rezultātus, izvēlējāmies 4 ierakstus 
(pa vienam ierakstam ceturksnī) ar relatīvi zemajiem lietotāju sasniedzamības rezultātiem. 
Tos apskatījām, salīdzinot ar Facebook ierakstu veidošanas principiem. Apkopojumu sk. 4. 
pielikuma 1. tabulā.  
 
Šobrīd (2018. gada beigu statistika) vērojams kopējais post reach un post engagement 
statistikas kritums. Proti, post engagement kritums mēneša laikā ir 68% un post engagement 
– 49%. Tas liecina par pastāvošām nepilnībām esošajā komunikācijā.  
 
Tādēļ esam apkopojuši analīzes rezultātā konstatētās nepilnības un izvirzījuši ieteikumus 
komunikācijas uzlabošanai. Tos papildinājām ar citiem Facebook komunikācijas 
optimizācijas faktoriem, tādejādi izveidojot ieteikumu sarakstu (sk. zemāk). 
 
Galvenās tendences 
 

Saskanīgums / Stiprās puses 
 

Nesaskaņas / Vājās puses 

Mērķis: daļēji atbilst EEN Latvija 
komunikācijas mērķim. 

 
Uzdevumi: atbilst EEN Latvija 
komunikācijas uzdevumiem. 
 
Mērķgrupas: atbilst EEN Latvija 
komunikācijas mērķgrupām. 

 
Rīki: atbilst – Facebook. 
 
Partneri: atspoguļo EEN Latvija partneru 
iesaisti. 
 
Vēstījumi: daļēji atbilst 3 EEN 
komunikācijas pamata vēstījumiem. 
 

Saturs. 
- trūkst call-to-action. 
Iesakām iekļaut pamudinājumu aktīvai rīcībai jeb call-to-action. 
 
- nav teksta pārpublicētajās ziņās. 
Iesakām: 
- arī pārpublicējot partneru ziņas, iekļaut savu ierakstu; 
- ziņās iekļaut EEN Latvija vēstījumus, komunikācijas mērķi; 
- pirms veidot ierakstu, atbildiet uz jautājumu – kas ir šīs ziņas 
auditorija? Veidojiet ierakstu, izrietot no atbildes; 
- izvairīties no to ziņu pārpublicēšanas, kas neatbilst “social first” 
kritērijiem. Šādos gadījumos veidojiet ziņas paši, sasaistot saturu 
ar partnerorganizāciju lapām. 
 
- iestāžu nosaukumi bez tag. 
Iesakām: iestāžu nosaukumu vietā lietojiet saites uz to Facebook 
lapām. 
 
- pārskatāmības trūkums. 
Iesakām: veidot tekstu pārskatāmu. Piemēram, sadalot tekstu 
rindkopās, lietojot bullet points. 
 
Attēli. 
- informatīvā lapa ar garu tekstu, logotipi, neatbilstoša izmēra 
bildes, attēls, kas ģenerēts saites pārpublicēšanas rezultātā. 
Iesakām: 
- veidot attēlus bez garajiem (bildē integrētiem) tekstiem; 
- ja teksts nepieciešams, tas drīkst aizņemt ne vairāk kā 10% no 
attēla; 
- veidot tematisku un uzrunājošu; 
- publicēt attēlus 1200 x 628 px izmērā; 
- kur iespējams, lietot tag (@); 
- mājaslapā publicējiet attēlus, kas atbilst Facebook parametriem. 
Ja izmēri jau sākotnēji ir atbilstoši Facebook vadlīnijām, arī 
Facebook tos pārpublicēs precīzi. 
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Saites. 
- garā saite, bez pamudinājuma aplūkot saturu. 
Iesakām: 
- veidot saīsinātās saites (piemēram, izmantojot servisus bit.ly, 
ej.uz); 
- iekļaut call-to-action; 
- foto saišu gadījumā – nedublēt saiti ierakstā; 
- mājaslapā publicējiet īsus un uzrunājošus virsrakstus. 
Pārpublicējot saiti, Facebook pārpublicēs arī virsrakstu.  
 
@ un # 
- bez sasaistes ar partnerorganizāciju lapām, bez mirkļbirkām. 
Iesakām: kur iespējams, sasaistīt saturu ar citām lapām (@) un lietot 
mirkļbirkas (#).  
 

 
 
55 praktiski ieteikumi: kā efektīvāk komunicēt Facebook?  
 
Monitorings: 
 

1. Regulāri sekojiet Facebook lapas statistikai sadaļā Insights. Tā palīdzēs saprast, kā 
mainās lapas sekotāju profils, satura lietošanas paradumi un dinamika. 

2. Sekotāju skaits nav vienāds ar patieso lietotāju skaitu. Pie katras ziņas redzēsiet gan 
Reach un Engagement faktorus. Sekojiet līdzi tiem. Tā sapratīsiet, vai ziņa sasniegusi 
auditoriju. 

3. Izmantojiet Reactions informāciju. Uzaiciniet cilvēkus, kas nav lapas sekotāji, taču 
atzīmējuši pozitīvo Reactions, sekot lapas jaunumiem (Invite). Pozitīvā Reactions ir 
kvalitatīvais EEN Latvija Facebook satura lietotājs. 

4. Ja vidējais organiskais Reach nav palielinājies par vismaz 5%, salīdzinot ar iepriekšējā 
mēneša vidējo dienas rādītāju, pārskatiet savas darbības. Tostarp, izvērtējiet, kurš 
ieraksts sasniedza vismazāko auditoriju, bet kurš – vislielāko. 
 

Plānošana:  

5. Plānojiet saturu nākamajiem periodiem – mēnesim, nedēļai. Komunikācijas atdeve 
palielinās, ja saturs ir plānots. 

6. Ja zināt, ka ir ieplānota “garlaicīga” ziņa, “atšķaidiet” to ar uzmanību piesaistošu 
ierakstu. Piemēram, pirmdien un piektdien – “populāra” ziņa, trešdien – “mierīga”. 

7. Optimālais ziņu publicēšanas biežums - 4 reizes nedēļā. Taču nevajag mākslīgi radīt 
saturu. Auditorija novērtē kvalitāti un dažādību, nevis kvantitāti. 

8. Iesakām izvairīties no pārāk biežas ziņu publicēšanas trešdienās, ceturtdienās un 
piektdienās laikā no 10:00 līdz 12:00. Šajā laikā ir Facebook ziņu kopējais 
pārblīvējums, kā arī lietotāju iesaistes kritums. Līdz ar to - mazāka varbūtība, ka 
auditorija jūsu ziņu pamanīs.  

9. Jo labāk ziņa būs trāpījusi pareizajā laikā, jo lielāka būs atdeve - 80% no visiem ziņas 
Like tiek iegūti pirmajās 2 stundās pēc publicēšanas. Regulāri sekojiet Insights – pēc 
tiem varēsiet secināt, kad jūsu auditorija vislabāk mijiedarbojas tieši ar jūsu lapu. 
Labs laiks ziņu publicēšanai Latvijas informatīvajā telpā un konkrēti EEN Latvija 
Facebook lapā - darba dienās līdz plkst. 10:00 un no 16:00 līdz 22:00. Laba auditorijas 
aktivitāte - arī brīvdienās.  

10. Plānojiet, bet reaģējiet. Ja mainās aktualitāte, pielāgojiet tai jūsu ziņas. 
 

Saturs: 

11. Pirms izveidot ierakstu, atbildiet uz jautājumu – kas ir šī ieraksta auditorija? Ieraksti 
“ikvienam” ir ieraksti “nevienam”. Katrai ziņai izmantojiet targeting opciju. 
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12. Veidojiet ziņas, izrietot no EEN Latvija komunikācijas ietvara. 
13. Auditorijai interesē ziņas ar pievienoto vērtību – izglītojošs, informatīvs, izklaidējošs 

saturs.  
14. Izvairieties no reklāmas satura. Lai jūs slavē citi.  
15. Veidojiet īsus un kodolīgus teikumus. Ievērojiet gramatikas likumus. 
16. Efektīvi, ja ziņa satur vismaz divus elementus: teksts, attēls, audio, video, gif, 

infografika, saite, fotosaite, aptauja, tiešraide. 
17. Konkursi lapas sekotājiem joprojām ir aktuāli. 
18. Facebook biežāk attēlo jaunās ziņas. Nespiediet share vecajam (2 nedēļas +) 

saturam. Veidojiet jaunus ierakstus, pat ja tie ir saturiski līdzīgi agrāk nopublicētām 
ziņām.  

19. Iekļaujiet call-to-action jeb pamudinājumu aktīvajai rīcībai. 
20. Izvairieties no biežas partneru ziņu pārpublicēšanas. Taču, ja pārpublicējat, iekļaujiet 

arī savu tekstu. Jūsu lietotājiem jāsaprot, kāpēc šis saturs ir svarīgs. 
21. Izvairīties no tādu ziņu pārpublicēšanas, kas neatbilst social first principiem. Labāk 

veidojiet ziņas paši, sasaistot saturu ar partnerorganizāciju lapām (@). 
22. Iestāžu nosaukumu vietā lietojiet saites uz viņu Facebook lapām. 
23. Veidojiet tekstu pārskatāmu. Piemēram, sadalot tekstu rindkopās, lietojot bullet 

points utt.  
24. Garums – līdz 500 zīmēm ar atstarpēm (ieskaitot saites un simbolus). Garākus 

tekstus Facebook automātiski saīsina. 
25. Lietojiet @ un # - sasaistiet ierakstus ar esošiem digitālajiem resursiem. 
26. Ievērojiet GDPR vadlīnijas, saskaņojiet ar autoriem materiālu izmantošanu. 
27. Ieviesiet mirkļbirkas (#) katram konkrētam pasākumam. Uzskatāmi vizuāli 

komunicējiet # pasākuma auditorijai (piemēram, attēlojiet attiecīgo mirkļbirku 
pasākuma programmās, infografikās, informatīvajos materiālos u.c.). 

 
Video: 

28. Video, tostarp tiešraides, šobrīd ir auditorijai tīkamākais ziņu formāts.  
29. Izmēri: 600 px, aspect ratio: 4:3, faila izmērs – līdz 1,75 Gb. 
30. Veidojiet video ar titriem. 85% auditorijas video skatās bez skaņas. 
31. Populārs garums - 20 sekundes, kā arī 4 minūtes.  
32. Būtiskākais - noskaņa. Ja video izraisa emocijas un interesi, auditorija to noskatīsies 

līdz galam.  
33. Iekarojiet auditoriju ar pirmajām 10 sekundēm. 
34. Formāts – kvadrāta logs. Tas ir visefektīvākais risinājums attēlošanai gan datorā, gan 

telefonā. 
35. Augšupielādējiet Facebook. Saites uz YouTube, Vimeo u.c. lietojiet izņēmuma kārtā. 

 
Attēli: 

36. Izmēri: profila bilde – 320x320 px, titulbilde – 820x312 px, bilde ierakstam - 1200x628 
px, fotosaite – 1200x628 px. 

37. Publicējiet bildes, kas ir “brīvas” no tekstiem. Tie var aizņemt ne vairāk kā 10% no 
attēla. 

38. Vienmēr ar aprakstu un tag. 
39. Nepārspīlējiet. Bilžu daudzums kopējā Facebook ziņu plūsmā ir liels. Alternatīva – 

fotosaites (foto ar integrēto saiti - uzklikšķinot uz bildes, parādās ziņa), slideshow. 
40. Publicējiet tematiskus un uzrunājošus. Informācijai: fokuss uz sejām/acīm vienmēr 

labi pievērš uzmanību. 
41. Mājaslapā publicējiet attēlus, kuri atbilst Facebook parametriem. Ja izmēri jau 

sākotnēji ir atbilstoši Facebook vadlīnijām, arī Facebook tos pārpublicēs precīzi. 
42. Izmantojiet fotobanku resursus.  
43. Izmantojiet resursus, bilžu pielāgošanai sociālo mediju vajadzībām. Piemēram, 

www.canva.com  
 
 

http://www.canva.com/
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Saites: 

44. Facebook biežāk rāda tās ziņas, kurām pievienotas uzticamas saites. 
45. Vislabākās ir tādas, kas aizved uz garākiem rakstiem. Īsu rakstu (rindkopa-divas) 

bieži uztver kā nenopietnu saturu.  
46. Saīsiniet saites. Piemēram, izmantojot servisus bit.ly, ej.uz. 
47. Ja publicējat fotosaiti, nedublējiet saiti ieraksta tekstā. 
48. Mājaslapā publicējiet īsus un uzrunājošus virsrakstus. Pārpublicējot saiti, Facebook 

pārpublicēs arī virsrakstu. 60% no saitēm, kurus lietotāji pārpublicē Facebook, netiek 
atvērtas. Proti, lietotāji pieņem lēmumu pārpublicēt ziņu, balstoties uz virsrakstiem.  
 

Reklamēšana: 

49. Palieliniet komunikācijas efektivitāti ar reklāmu. Izmantojiet targeting un retargeting 
opcijas. Piemēram, lietojiet Facebook Pixel, targeting uz tālruņu numuriem un e-
pastiem, kā arī citiem parametriem. 

50. Jebkuru ierakstu vēl pirms reklamēšanas veidojiet pēc iespējas precīzāk atbilstošu 
jūsu mērķauditorijai. Izmantojiet targeting opciju. Tas rezultātā palielinās 
mērķauditorijas sasniegšanas efektivitāti un samazinās izmaksas par katru 
sasniegto lietotāju. 

51. Katram ierakstam precīzi norādiet auditorijas segmentēšanas algoritmu - vecums, 
dzimums, reģions, tematiskā segmentācija. 

52. Paredziet budžetu reklamēšanai. Boost ar 10 eiro ieguldījumu var palielināt Reach līdz 
20 000, bet Boost ar 150 eiro ieguldījumu līdz pat 100 000.  

53. Atcerieties, ka Boost efektivitāti ietekmē auditorijas segmentēšanas algoritms.  
54. Ierakstus, kuri vēl bez reklāmas sasniedz mērķauditoriju, Facebook rādīs biežāk. 
55. Reklamēšanai izmantojiet Facebook Business Manager rīku. Šis rīks palielina 

reklamēšanas rādītājus, piedāvā izsmeļošākus auditorijas segmentēšanas 
algoritmus.  
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Sociālo mediju analīze un ieteikumi: Twitter 
 
Arī Twitter analīzes pamatā ir gadījuma studiju pieeja (sk. sadaļā “Metodoloģija”). Veicot 
Twitter ierakstu analīzi, izvēlējāmies 4 ierakstus (pa vienam ceturksnī). Ierakstus izvēlējāmies 
unikālus, kas veidoti speciāli komunikācijai EEN Latvija Twitter lapā. Proti, netika analizēti 
retvītotie ieraksti. 
 
Šobrīd (2018. gada beigu statistika) vērojams kopējais impresiju skaita kritums. Proti, 
impressions kritums mēneša laikā ir 57,2%. Tas liecina par iespējamajām nepilnībām esošajā 
komunikācijā. Tādēļ veicām ierakstu analīzi. Tos apskatījām, salīdzinot ar Twitter ierakstu 
veidošanas principiem. Apkopojumu sk. 4. pielikuma 2. tabulā.  
 
Pamatojoties uz iegūtās informācijas, izvirzījām ieteikumus komunikācijas uzlabošanai. Tos 
papildinājām ar citiem Twitter komunikācijas optimizācijas faktoriem, tādejādi izveidojot 
ieteikumu sarakstu (sk. zemāk). 
 
Galvenās tendences: 
 

Saskanīgums / Stiprās puses 
 

Nesaskaņas / Vājās puses 

Mērķis: daļēji atbilst EEN Latvija 
komunikācijas mērķim. 

 
Uzdevumi: atbilst EEN Latvija 
komunikācijas uzdevumiem. 
 
Mērķgrupas: atbilst EEN Latvija 
komunikācijas mērķgrupām. 

 
Rīki: atbilst – Twitter. 
 
Partneri: atspoguļo EEN Latvija partneru 
iesaisti. 
 
Vēstījumi: daļēji atbilst 3 EEN 
komunikācijas pamata vēstījumiem. 
 

Teksti. 
- trūkst call-to-action. 
Iesakām iekļaut pamudinājumu aktīvajai rīcībai jeb call-to-action. 
 
- daļēji trūkst saskanīguma ar komunikācijas ietvaru. 
Iesakām: ziņās iekļaut EEN Latvija vēstījumus, komunikācijas mērķi. 
 
- iestāžu nosaukumi. 
Iesakām: iestāžu nosaukumu vietā lietojiet saites uz to Twitter 
lapām. 
 
- sarežģīta struktūra, vārdu atkārtojumi. 
Iesakām:  
- sadalīt tekstu vairākos teikumos. Teikumus veidot īsus, kodolīgus, 
- neatkārtot vienādus vārdus blakus stāvošos teikumos, 
- ja vārdu var nelietot, nelietojiet to. 
 
Attēli. 
- bez vēstījuma, ar tukšu attēlu; attēls, kas ģenerēts saites 
pārpublicēšanas rezultātā. 
Iesakām: 
- publicēt attēlus ar iestrādātu (ne vairāk kā 10% no attēla) tekstu 
un call-to-action, 
- izvēlieties uzrunājošus attēlus – cilvēki, 
- mājaslapā publicējiet attēlus, kas atbilst Twitter parametriem. Ja 
izmēri jau sākotnēji atbilst vadlīnijām, Twitter tos pārpublicēs 
precīzi, 
- publicējot saites, pārliecinieties, ka integrētā bilde rādās atbilstoši 
Twitter lietotāju paradumiem. Ja bildi neredz korekti, publicējiet citu 
tematisku attēlu, bet saiti – ievietojiet tekstā. 
Saites: 
 
Garā saite. 
Iesakām: 
- veidot saīsinātās saites (piemēram, izmantojot bit.ly, ej.uz); 
- iekļaut call-to-action; 
- foto saišu gadījumā – nedublēt vārdus/tekstu, nelietojiet arī 
līdzīgus vārdus, 
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- mājaslapā publicējiet īsus, uzrunājošus virsrakstus, kā arī pirmos 
teikumus. Pārpublicējot saiti, Twitter pārpublicēs arī tos.  
 
@ un # 
- bez sasaistes ar partnerorganizāciju lapām, bez mirkļbirkām. 
Iesakām: kur iespējams, sasaistīt saturu ar citām lapām (@) un lietot 
mirkļbirkas (#).  
 

 
35 praktiski ieteikumi: kā efektīvāk komunicēt Twitter?  
 
Plānošana un reaģēšana: 
 

1. Plānojiet saturu nedēļai, balstoties uz aktualitātēm. 
2. Ierakstu biežums: vismaz 3 tvīti dienā, taču ne vairāk kā viens tvīts stundā. 
3. Regulāri apmeklējiet profilu, veiciet monitoringu, operatīvi atbildiet uz jautājumiem. 
4. Sekotāju skaits ir būtisks, taču būtiskāk – kā auditorija iesaistās komunikācijā. 
5. Lai to saprastu, veiciet arī katra tvīta monitoringu. Svarīgie faktori: impressions (cik 

reizes tvīts parādās mērķauditorijas lapās) un engagement (auditorijas praktiskā 
iesaiste).  

6. Izmantojiet Tweet Activity Dashboard rīku efektīvākam monitoringam. 
7. Sekojiet šai statistikai, lai saprastu, kāds saturs rezonē ar mērķauditorijas reakcijām. 

Veidojiet nākamo saturu, balstoties uz pozitīvo novērojumu piemēriem. 
8. Plānojiet ziņas pamīšus – formālo saturu kombinējiet ar mazāk nopietno. 

 
Saturs: 

9. Iekļaujiet EEN Latvija komunikācijas vēstījumus un mērķi. 
10. Nekopējiet saturu. Veidojiet unikālu. 
11. Retvītojiet un atbildiet. Šādi uzturēsiet aktīvu klātbūtni mērķauditorijas redzeslokā. 
12. Sadaliet tekstu vairākos īsos teikumos. 
13. Izvairieties no liekvārdības, svešvārdiem, specifiskiem terminiem, sarežģītiem 

teikumiem. 
14. Tēmas dažādas, saturs kodolīgs: EEN Latvija jaunumi, nenopietnas ziņas, darbs 

aizkulisēs, instrukcijas, ieteikumi, padomi, konkursi un akcijas, praktiska informācija 
(Kas? Kur? Ko? Kad?) 

15. Sekotāji novērtē saturu ar pievienoto vērtību. Reklāma – minimāli, informācija – 
maksimāli. 

16. Pievienojiet uzrunājošus attēlus u video. Tvīti, kam pievienoti attēli, gif un video ir 3 
reizes populārāki par tekstiem. 

17. Izmantojiet mirkļbirkas (#). Taču ne vairāk kā divas vienlaicīgi. 
18. Iestāžu nosaukumu vietā lietojiet saites uz to Twitter lapām. 
19. Jautājiet. Publicējiet aptaujas. Twitter ir ideāls rīks ātrām viedokļa aptaujām un 

auditorijas iesaistīšanai. 
20. Iekļaujiet call-to-action. 
21. Foto saišu gadījumā – nedublējiet vārdus/tekstu, nelietojiet nelietot līdzīgus vārdus. 
22. Ieviesiet mirkļbirkas (#) katram konkrētam pasākumam. Uzskatāmi vizuāli 

komunicējiet # pasākuma auditorijai (piemēram, attēlojiet attiecīgo mirkļbirku 
pasākuma programmās, infografikās, informatīvajos materiālos u.c.). 
 

Attēli un saites: 

23. Publicējiet attēlus ar iestrādātu call-to-action (ne vairāk kā 10% no attēla). 
24. Izvēlieties uzrunājošus attēlus – cilvēki. 
25. Mājaslapā publicējiet attēlus, kas atbilst Twitter parametriem. Ja izmēri jau sākotnēji 

atbilst vadlīnijām, Twitter tos pārpublicēs precīzi. 
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26. Publicējot saites, pārliecinieties, ka integrēta bilde atspoguļota korekti un atbilstoši 
Twitter lietotāju paradumiem. Ja vizuālis nav uzrunājošs, vai to neredz, publicējiet 
citu bildi, bet saiti – ievietojiet tekstā. 

27. Mājaslapā publicējiet īsus un uzrunājošus virsrakstus un pirmos teikumus. 
Pārpublicējot saiti, Twitter pārpublicēs arī tos.  
 

Noformējums un formāti: 

28. Ierakstu garums: līdz 140 zīmēm ar atstarpēm. 
29. Attēlu formāts: profila bilde – 400x400 px, titulbilde 1500x1500 px, .jpg, .png 
30. Profila bildes izskats: bilde tiek pielāgota noteiktam formātam. Tādēļ esošajā bildē 

EEN Latvija nosaukums ir nogriezts. Iesakām pielāgot profila bildi tā, lai logo būtu 
attēlots korekti.  

31. Titulbildes izskats: izvēlieties titulbildi, kas ir atbilstoša Twitter izmēru prasībām. 
Periodiski nomainiet to. Iedomājieties, ka tas ir jūsu aktualitātes reprezentējošs 
plakāts. 

32. Profila aprakstu jeb bio veidojiet līdz 160 zīmēm garu. Izvairieties no palīgteikumiem 
un vārdu atkārtojumiem. Veidojiet īsus teikumus. Pasakiet, par ko jūs tvītosiet.  

33. Profila bio iekļaujiet mājaslapas adresi.  
34. Augšā ievietojiet aktualitāti pinned post veidā. Mainiet to, reaģējot uz aktualitātēm. 
35. Veidojiet saīsinātās saites (piemēram, izmantojot servisus bit.ly, ej.uz). 
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Sociālo mediju analīze un ieteikumi: LinkedIn 
 
Ir izveidots EEN Latvija LinkedIn profils @ Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN). Tam 
šobrīd ir 23 sekotāji. Līdz ar to, ka komunikācija profilā šobrīd netiek veikta, piedāvājam 
ieteikumu sarakstu LinkedIn komunikācijas uzsākšanai un uzturēšanai. 
 
40 praktiski ieteikumi: kā komunicēt LinkedIn?  
 
Plānošana: 
  

1. Plānojiet saturu nākamajiem periodiem – mēnesim, nedēļai. Plānošana palielina 
komunikācijas atdevi. 

2. Ziņu publicēšanas biežums – vismaz 2 reizes nedēļā. 
3. Plānojiet publicēšanu atbilstoši konkrētā reģiona laika joslām.  
4. Publicējiet ziņas pamīšus. Ja vienā nedēļā ziņas publicētas pirmdienā un trešdienā, 

tad nākamajā nedēļā - otrdienā un ceturtdienā. 
5. Nepublicējiet ziņas brīvdienās un vēlu vakarā. Tad ir viszemākā LinkedIn auditorijas 

sasniedzamība.  
6. Vislielākā aktivitāte - otrdienās un ceturtdienās, agri no rīta, pusdienu pārtraukumā, 

kā arī uzreiz pēc darba ap 18:00 (attiecīgajos reģionos). Plānojiet komunikāciju šajos 
laika posmos. 

7. Palieliniet komunikācijas efektivitāti ar reklāmu. 
8. Jebkuru ierakstu vēl pirms reklamēšanas veidojiet pēc iespējas precīzāk atbilstošu 

jūsu mērķauditorijai. Tas palielinās sasniegšanas efektivitāti un samazinās 
izmaksas par katru iegūto sekotāju. 

9. Plānojiet, bet reaģējiet. Ja mainās aktualitāte, pielāgojiet tai jūsu ziņas. 
10. Regulāri sekojiet LinkedIn lapas statistikai par lietotāju skaitu, sasniedzamību, 

dzimumu, vecumu, valodu, ģeogrāfiju un citiem parametriem.  
11. Ja efektivitātes rādītāji ir zemi, veiciet satura monitoringu - konstatējiet efektīvākos 

ierakstus, nākamos veidojiet pēc līdzības ar tiem. 
 

Saturs: 

12. LinkedIn auditorija ir kvalitatīvie lasītāji. Komunicējiet saturu ar pievienoto vērtību.  
13. Pirms veidot ierakstu, precīzi definējiet tā mērķauditorijas profilu - reģionu, vecumu 

un dzimumu, intereses un tēmas. 
14. Veidojiet ziņas, izrietot no EEN Latvija komunikācijas ietvara. 
15. Optimāls ierakstu garums, lai neveidotos saīsinātās ziņas – 227 zīmes ar atstarpēm. 
16. Veidojiet kodolīgus, īsus, taču stilistiski izsmalcinātus teikumus. Izvairieties no 

ciešamās kārtas un liekvārdības. 
17. Pievienojiet attēlus. Tas bagātinās jūsu stāstījumu. 
18. Iekļaujiet saites. LinkedIn auditorija labprāt pēta papildu saturu. 
19. Piedāvājiet infografikas, skaitļus, pētījumu datus. 
20. Lietojiet mirkļbirkas (#). Sasaistiet ierakstus ar citām lapām (@). 
21. Ievērojiet GDPR vadlīnijas, saskaņojiet ar autoriem materiālu izmantošanu. 
22. Ieviesiet mirkļbirkas (#) katram konkrētam pasākumam. Uzskatāmi vizuāli 

komunicējiet # pasākuma auditorijai (piemēram, attēlojiet attiecīgo mirkļbirku 
pasākuma programmās, infografikās, informatīvajos materiālos u.c.). 

 
Video: 

23. Atšķirībā no Facebook lietotājiem, LinkedIn auditorija, video patērē relatīvi maz. Tas 
ir būtiski, plānojot saturu. 

24. Iegūstiet uzmanību pirmajās 10 sekundēs. Ja tās būs uzrunājošas, pieaug 
varbūtība, ka video noskatīsies līdz galam. 

25. Būtiskākais - informācija. Video jābūt ar pievienoto vērtību.  
26. Veidojiet video ar titriem.  
27. Visefektīvākais formāts attēlošanai gan datorā, gan telefonā - kvadrāts. 
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28. Garums – no 30 sekundēm līdz 5 minūtēm.  
29. Iekļaujiet call-to-action. 

 
Attēli: 

30. Izmēri: logo – 300x300 px, titulbilde – 1536x768 px, bilde ierakstam - 1200x628 px. 
31. Attēli .png un .jpg formātos, aspect ratio 1.91:1. 
32. Nepārslogojiet attēlus ar tekstiem.  
33. Taču iekļaujiet call-to-action. 
34. Publicējiet ar pavadošo aprakstu. 
35. Publicējiet uzrunājošus attēlus. 
36. Publicējiet informatīvus – attēlojiet faktus un datus infografiku veidā. 
37. Izmantojiet fotobanku resursus.  
38. Pielāgojiet bildes sociālo mediju vadlīnijām. Piemēram, izmantojot www.canva.com  

 
Saites: 

39. Lietojiet tikai uzticamas saites ar izsmeļošu un kvalitatīvu saturu.  
40. Saīsiniet saites. Piemēram, izmantojot servisus bit.ly un ej.uz. 

 
 
 
 
 

 
 

  

http://www.canva.com/
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2018. gadā īstenotās komunikācijas SVID analīze 

SVID faktoru tabulā kodolīgi apkopotas iekšējo un ārējo faktoru priekšrocības un problēmas 

2018. gada griezumā. Savukārt komunikācijas stratēģija 2019. gadam ietver detalizētu 

īstenotās komunikācijas analīzi un ieteikumus komunikācijas prakses uzlabošanai.  

Tā tostarp ieteikumus preses relīžu, informatīvo materiālu un komunikācijas sociālajos 

medijos pilnveidošanai, kā arī konkrētu aktivitāšu plānu 2019. gadam. Tas ļaus EEN Latvija 

pilnvērtīgi novērst konstatētos un šajā tabulā apkopotos problemātiskos aspektus un turpināt 

attīstīt iesāktos pozitīvos centienus komunikācijas īstenošanai. 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 
- skaidri definēts darbības ietvars; 
- plašs unikālo bezmaksas pakalpojumu 
klāsts, kas ir potenciāli aktuāls daudziem 
Latvijas MVU un sadarbības partneriem 
ārzemēs; 
- padziļināts darba rīku fokuss uz 
inovācijām; 
- dokumentos skaidri definēts 
komunikācijas ietvars; 
- komunikācijas vadlīniju un palīgmateriālu 
esamība; 
- personāla kopēja informētībā par 
komunikācijas ietvaru; 
- personāla kompetence un dažādu darba 
rīku padziļināta pārzināšana; 
- sadarbība ar uzticamajiem partneriem – 
paplašina komunikācijas iespējas; 
- aktivitāšu organizēšana prominentajos 
Latvijas un ārvalstu pasākumos, izstādēs – 
sniedz papildu komunikācijas instrumentus; 
- finansējums – ļauj īstenot plašāku 
komunikācijas pasākumu klāstu; 
- esošo komunikācijas rīku dažādība – ļauj 
padziļināt komunikāciju; 
- personāla atsaucība, tendence uz dialogu 
un gatavība ieviest jaunus komunikācijas 
risinājumus. 

- nepietiekams komunikācijas aktivitāšu 
plānojums 2018. gada griezumā; 
- konstatēta komunikācijas materiālu daļēja 
neatbilstība EEN komunikācijas ietvaram; 
- komunikācijas aktivitāšu ieviešanas daļēja 
neatbilstība labās prakses piemēriem; 
- vāja mērķauditorijas iesaistīšana 
komunikācijā. 
 

Ārējie faktori 
Iespējas Draudi 

- EEN globālā tīkla atbalsta izmantošana; 
- EEN Latvija mērķauditoriju nominālā 
interese par attīstības iespējām; 
- pozitīvs eksportētāju tēls kopējā publiskā 
vidē; 
- ārējo finanšu resursu pieejamība; 
- 2019. gada komunikācijas stratēģijas un 
plāna ieviešana, iesaistot ārējos partnerus; 
- izstrādāto ieteikumu ieviešana praksē arī 
no partneru (LIAA un LTC) puses; 
- iespējas turpināt organizēt aktivitātes 
prominento pasākumu un izstāžu ietvaros. 

- nepietiekama atsaucība no partneru puses 
par iespēju ieviest kopīgu komunikācijas 
plānu; 
- komunikācijas budžeta samazināšana; 
- EEN personāla nomaiņa, kompetences un 
konsultatīvā atbalsta sarukums.   
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2. sadaļa: EEN Latvija 2019. gada komunikācijas plāns 
 
EEN Latvija 2019. gada komunikācijas plāna mērķis ir piedāvāt aktivitātes EEN Latvija 
komunikācijai ar mērķauditoriju un plašāku sabiedrību. Ar pasākumiem plānots nodrošināt 
Latvijas sabiedrību un uzņēmējus ar precīzu un aktuālu informāciju par EEN Latvija 
pasākumiem eksporta un ārvalstu tirgu jautājumos, tādejādi veicinot Latvijas uzņēmēju 
konkurētspēju ES vienotajā tirgū un trešajās valstīs.  
 
Vadoties pēc EEN Latvija komunikācijas ietvara, 2019. gada komunikācijai izvirzām sekojošu 
stratēģisko fokusu: 
Ar mūsdienīgu komunikāciju motivēt mazos un vidējos uzņēmējus, jo īpaši start-up 
uzņēmējus, kuriem ir starptautiskās izaugsmes un inovāciju potenciāls, izmantot Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkla rīkus ar vadmotīvu “Eiropas Biznesa atbalsta tīkls – iespēja jūsu 
uzņēmuma attīstībai”. 
 
Organizācijas komunikācija ir ciešā sazobē ar organizācijas darbību. Tādēļ 2019. gada 
komunikācijas plāns sastādīts, izrietot no EEN Latvija ieplānotajiem pasākumiem darbam ar 
mērķauditorijām. Virsmērķa realizācijai iesakām īstenot zemāk uzskaitītās aktivitātes, kā arī 
turpināt komunikāciju sociālajos medijos atbilstoši šajā stratēģijā ietvertajiem ieteikumiem. 
 
Īstenojot komunikācijas plāna pasākumus, aicinām izmantot šajā stratēģijā apkopotos 
ieteikumus preses relīžu izveidei, publikācijām, informatīvajiem materiāliem un 
komunikācijai sociālajos medijos, kā arī sekot līdzi vēstījumu atbilstībai. Proti: 

- Mēs esam daļa no pasaules lielākā atbalsta tīkla maziem un vidējiem uzņēmējiem 
ar starptautisko potenciālu. 

- Mēs apvienojam starptautisko uzņēmējdarbības ekspertīzi ar vietējām 
zināšanām, lai palīdzētu nokļūt jūsu inovācijām jaunajos tirgos. 

- Mēs palīdzam jūsu biznesam attīstīties ātrāk, izmantojot piemērotus palīdzības 
rīkus, jaunas tirdzniecības sadarbības iespējas un pieeju finanšu rīkiem. 
 

Aktivitātes piedāvātas tā, lai tās būtu atbilstošas EEN Latvija komunikācija uzdevumiem: 
1. nodrošināt informācijas par pakalpojumiem pieejamību un izplatību publiskā vidē, 

jo īpaši – mērķgrupām, 
2. nodrošināt darbinieku sasniedzamību, īstenot uz klientu orientēto informēšanas 

un apkalpošanas pieeju, 
3. informēt klientus par būtisko datu saņemšanas vienkāršību, 
4. sekmēt informācijas apmaiņu ar uzņēmējiem, kas interesējas par starptautiskās 

izaugsmes iespējām, īpašu uzsvaru liekot uz start-up un scale-up uzņēmumiem, 
5. informēt iesaistītās puses par dažādām atbalsta programmām, kas sekmē 

Latvijas uzņēmēju konkurētspēju un ilgtspējību, 
6. informēt par uzņēmējdarbības vides aktivitātēm un popularizēt pozitīvos 

uzņēmējdarbības un inovācijas kultūras piemērus, 
7. informēt, aktīvi iesaistīt un nodrošināt attiecīgo atbalstu maziem un vidējiem 

uzņēmējiem, zinātniskām, izpētes un citām institūcijām par HORIZON 2020, 
COSME un citiem projektiem, 

8. informēt uzņēmējus par iespējām, ko piedāvā EEN inovāciju kapacitātes 
paaugstināšanā, kā arī starptautisko sakaru paplašināšanā, 

9. nodrošināt tīkla redzamības palielināšanos lokālā, reģionālā un Eiropas līmenī, lai 
tīkls kļūst par pirmo atbalsta instanci maziem un vidējiem uzņēmējiem. 
 

Plāna komunikācijas virzieni ir: 
- Panākt, ka mazie un vidējie uzņēmumi uzzina par EEN Latvija un atbalsta rīkiem. 
- Palīdzēt nostiprināt sadarbību un informācijas apmaiņu, kas EEN Latvija 

pasākumu rezultātā veidojas starp uzņēmējiem un partneriem. 
- Veicināt to, ka uzņēmēji aktīvāk izmanto EEN Latvija atbalsta rīkus. 

 
Plāns var tikt grozīts un papildināts – kā pasākumu skaita ziņā, tā arī satura veidošanas 
rakursā. 
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EEN Latvija 2019. gada komunikācijas aktivitātes ieplānoto pasākumu griezumā 

 
 
Pasākums: LTC seminārs spēļu industrijas pārstāvjiem  
Plānotais pasākuma laiks: februāris / marts 
 
Komunikācijas mērķis: Ar dažādu komunikācijas rīku palīdzību informēti spēļu industrijas pārstāvji par nozares tendencēm, iespējām, ko tā sniedz, 
un pieejamajiem EEN Latvija atbalsta rīkiem. 
 
Komunikācijas uzdevumi: atbilstība 1. - 4., 6., 8., 9 uzdevumiem. 
 

 
PIRMSKOMUNIKĀCIJA 
Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- potenciālo dalībnieku saraksta apkopošana, izmantojot 
LTC informatīvos resursus, 
- uzaicinājuma vēstules izsūtīšana potenciālajiem 
dalībniekiem. 
 
N.B. Tekstā iesakām iekļaut: 
- sasaisti ar EEN Latvija lomu un pasākuma dalībnieku 
ieguvumus, 
- uzaicinājumu sekot līdzi pasākuma jaunumiem 
sociālajos medijos un mājaslapā. 

e-pasts - MVU, start-up: spēļu 
industrijas pārstāvji, 
- interesentu organizācijas. 
 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- informācijas un programmas publicēšana mājaslapā. - een.lv 
- innovation.lv/ltc 
- liaa.gov.lv 

- MVU, start-up: spēļu 
industrijas pārstāvji, 
- interesentu organizācijas. 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Izdales materiālu un press kit izveide, ietverot: 
- kodolīgu padomu apkopojumu par nozares iespējām. 
Piemēram, “10 soļi līdz veiksmei: kā kļūt par pelnošu 
spēļu industrijas uzņēmumu?” 
- infografikas par nozares tendencēm, 
- informatīvā lapa par EEN Latvija atbalsta rīkiem. 

Informatīvie materiāli - pasākuma dalībnieki, 
- mediji. 
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N.B. Latviešu un krievu valodās. 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- Facebook pasākuma izveide, 
- potenciālo dalībnieku uzaicināšana piedalīties 
pasākumā (invite). 

Facebook - MVU, start-up: spēļu 
industrijas pārstāvji, 
- interesentu organizācijas, 
- Facebook lietotāji, 
- mediji. 

6. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- Facebook komunikācija pasākuma lapā par: 
programmu, reģistrāciju, runātājiem, darba kārtību, 
norises vietu u.c. tēmām. 
 
N.B.  
- Ierakstu regularitāte – 2 tematiskie ieraksti nedēļā, 
vadoties pēc ieteikumiem Facebook komunikācijai. 
- Aiciniet LIAA un LTC dalīties ar EEN Latvija ierakstiem. 

Facebook - MVU, start-up: spēļu 
industrijas pārstāvji 
- interesentu organizācijas 
- Facebook lietotāji, 
- mediji. 
 

6. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- Twitter komunikācija par: programmu, reģistrāciju, 
runātājiem, darba kārtību, norises vietu u.c. tēmām. 
 
N.B. Ierakstu regularitāte – 2 tematiskie ieraksti nedēļā. 
 

Twitter - MVU, start-up: spēļu 
industrijas pārstāvji 
- interesentu organizācijas, 
- mediji. 
 

6. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- LinkedIn komunikācija par: programmu, runātājiem, 
darba kārtību u.c. tēmām. 
 
N.B. Ierakstu regularitāte – 1 tematiskais ieraksts 
nedēļā. 
 

LinkedIn - MVU, start-up: spēļu 
industrijas pārstāvji, 
- interesentu organizācijas, 
- viedokļa līderi. 

4. nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Facebook tiešraides tehniskā sagatavošana Facebook - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

- uzaicinājums par dalību specializēto mediju 
pārstāvjiem. 
 
 

e-pasts, apzvanīšana - mediji, ietverot RU un LV 
tvnet.lv (Zinātne, Financenet) 
krievu un latviešu, RU un LV 
delfi.lv (Bizness), la.lv 
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N.B.  
Uzrunājot medijus, piedāvājiet iespēju nointervēt kādu 
no pieaicinātajiem ārvalstu vai Latvijas jomas viedokļu 
līderiem. 
Pievienojiet informatīvos materiālus. 

(Ekonomika), Latvijas 
Bizness. 
 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Pirmsrelīzes izsūtīšana reģionālajiem ziņu medijiem. 
 
N.B.  
- Iesakām uzsvērt iespēju sekot līdzi pasākumam 
tiešraidē. 
- Pievienojiet informatīvos materiālus. 

e-pasts - reģionālie mediji. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Paziņojiet potenciālajiem interesentiem par iespēju sekot 
līdzi tiešraidē. Tostarp informējiet nozares uzņēmumus, 
kas tika apzināti, taču nevarēja piedalīties klātienē. 

e-pasts - MVU, start-up: spēļu 
industrijas pārstāvji 
- interesentu organizācijas 

 
KOMUNIKĀCIJA PASĀKUMĀ 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
Pasākuma 
dienā 

Intervija. Iespējamie varianti: RU un LV tvnet.lv (Zinātne, 
Financenet) krievu un latviešu, RU un LV delfi.lv 
(Bizness), la.lv (Ekonomika), Latvijas Bizness. 
 
N.B. Uzrunājot medijus pirms pasākuma, ieplānojiet 
vietu un laiku intervijai ar pieaicināto ārvalstu vai Latvijas 
viedokļu līderi.   

Intervija klātienē vai telefonintervija. - mediji, ietverot RU un LV 
tvnet.lv (Zinātne, Financenet) 
krievu un latviešu, RU un LV 
delfi.lv (Bizness), la.lv 
(Ekonomika), Latvijas 
Bizness. 
 

Pasākuma 
dienā 

Pasākuma tiešraide Facebook. Facebook - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
dienā 

Komunikācija Twitter, Facebook. 
 
N.B. Paredziet personu, kas uz vietas komunicēs abos 
kanālos, sniegs operatīvas atbildes. 

Facebook, Twitter - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
dienā 

Informatīvo materiālu izdale dalībniekiem, ietverot: 
- kodolīgu padomu apkopojumu par nozares iespējām. 
Piemēram, “10 soļi līdz veiksmei: kā kļūt par pelnošu 
spēļu industrijas uzņēmumu?” 

Informatīvais materiāls - pasākuma dalībnieki. 
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- infografikas par nozares tendencēm, 
- informatīvā lapa par EEN Latvija atbalsta rīkiem. 

Pasākuma 
dienā 

Izdaliet pasākuma dalībniekiem anketu par to, 
- kā uzzināja par EEN Latvija? 
- kādi pakalpojumi nepieciešami? 
- kā vērtē darbu? 
- kādus pakalpojumus vēlētos saņemt turpmāk? 
- ko ieteiktu uzlabot? utt. 

Aptauja, anketa - pasākuma dalībnieki. 

 
PĒCKOMUNIKĀCIJA 
Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

Uzreiz pēc 
pasākuma 

Pēcrelīzes izsūtīšana, ietverot informatīvos materiālus, 
citātus, datus un faktus, foto, tiešraides ierakstu. 
 
N.B.  
- Krievu medijiem sūtiet informāciju krievu valodā. 
- Ja pasākumā piedalās reģionu pārstāvji, attiecīgā 
reģiona medijiem piedāvājiet tos kā runātājus. 

e-pasts - nacionālie un reģionālie 
mediji. 

Uzreiz pēc 
pasākuma 

Tiešraides ieraksta un informatīvo materiālu 
nopublicēšana mājaslapā. 

- een.lv 
- liaa.gov.lv 
- innovation.lv/ltc 

- MVU, start-up: spēļu 
industrijas pārstāvji, 
- interesentu organizācijas. 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Tiešraides ieraksta nopublicēšana Facebook¸ Twitter, 
LinkedIn. 
 
N.B. Aiciniet LIAA un LTC dalīties ar EEN Latvija 
ierakstiem. 

Facebook¸ Twitter, LinkedIn. - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Tiešraides ieraksta un informatīvo materiālu nosūtīšana: 
- pasākuma dalībniekiem, 
- tiem nozares MVU un organizāciju pārstāvjiem, kuriem 
tika izsūtīts uzaicinājums piedalīties, taču viņi nebija 
piedalījušies. 

e-pasts - MVU, start-up: spēļu 
industrijas pārstāvji, 
- interesentu organizācijas. 
 

Pēc 
publikācijas 

Mediju publikāciju pārpublicēšana sociālajos tīklos un 
mājaslapā. 
 

Facebook¸ Twitter, mājaslapa. - MVU, start-up: spēļu 
industrijas pārstāvji, 
- interesentu organizācijas. 
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Pēc 
pasākuma 

Ja nav sasniegta publicitāte, apsveriet iespēju 
nopublicēt reklāmas rakstu, ietverot: 

- datus un faktus, 
- infografiku, 
- veiksmes stāstus, 
- viedokļu līderu citātus. 

Reklāmas raksts Latvijas Bizness, 
Delfi.lv (krievu un latviešu) 
Tvnet.lv (krievu un latviešu) 

 
Pasākums: LIAA apmācības jaunajiem uzņēmējiem par biznesa uzsākšanu  
Plānotais pasākuma laiks: marts 
 
Komunikācijas mērķis: Ar dažādu komunikācijas rīku palīdzību informēti jaunie un topošie uzņēmēji par biznesa uzsākšanas iespējām un atbalstu, 
ko sniedz EEN, kā arī par pozitīvajiem piemēriem, ietekmi uz uzņēmējiem, atbalsta mērķgrupām un EEN uzdevumiem. 
 
Komunikācijas uzdevumi: atbilstība 1. - 6., 8., 9. uzdevumiem. 

 

 
PIRMSKOMUNIKĀCIJA 
Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- sadarbībā ar Uzņēmumu reģistru - apkopot to 
uzņēmēju sarakstu, kas nesen reģistrējušies UR, 
- uzaicinājuma vēstules izsūtīšana potenciālajiem 
dalībniekiem. 
 

e-pasts - jaunie MVU, start-up 
- topošie uzņēmēji, 
- jaunie uzņēmēji reģionos. 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- informācijas un programmas publicēšana ur.gov.lv 
mājaslapā, 
- informācija een.lv un liaa.gov.lv lapās. 

- ur.gov.lv 
- een.lv 
- liaa.gov.lv 
 

- jaunie uzņēmēji, start-up 
- topošie uzņēmēji, 
- jaunie uzņēmēji reģionos. 
 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Izdales materiālu izveide, ietverot: 
- infografiku par tematiskajām tendencēm, 
- EEN Latvija atbalsta rīkiem, 
- kodolīgu padomu apkopojumu. Piemēram “Pirmie 5 
soļi topošiem uzņēmējiem” vai “10 praktiski padomi 
jauniem uzņēmējiem”. 
 

Informatīvie materiāli - pasākuma dalībnieki, 
- mediji. 
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N.B. Latviešu un krievu valodās. 
6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- Facebook pasākuma izveide, 
- potenciālo dalībnieku uzaicināšana piedalīties 
pasākumā (invite), 
- pasākuma sasaiste ar @uznemumureg un 
@LIAALatvija 

Facebook - jaunie uzņēmēji, start-up 
- topošie uzņēmēji, 
- Facebook lietotāji. 

6. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- Facebook komunikācija pasākuma lapā par: 
programmu, reģistrāciju, runātājiem, darba kārtību, 
norises vietu u.c. tēmām. 
 
N.B.  
- Ierakstu regularitāte – 2 ieraksti nedēļā, vadoties pēc 
ieteikumiem Facebook komunikācijai. 
- Aiciniet UR un LIAA dalīties ar EEN Latvija ierakstiem. 

Facebook - jaunie uzņēmēji, start-up 
- topošie uzņēmēji, 
- Facebook lietotāji. 

6. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- Twitter komunikācija par: programmu, reģistrāciju, 
runātājiem, darba kārtību, norises vietu u.c. tēmām. 
 
N.B. Ierakstu regularitāte – 2 tematiskie ieraksti nedēļā. 
 

Twitter - jaunie uzņēmēji, start-up 
- topošie uzņēmēji. 

6. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- LinkedIn komunikācija par: programmu, runātājiem, 
darba kārtību u.c. tēmām. 
 
N.B. Ierakstu regularitāte – 1 ieraksts nedēļā. 
 

LinkedIn - jaunie uzņēmēji, start-up 
- topošie uzņēmēji. 

4. nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Facebook tiešraides tehniskā sagatavošana. Facebook - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Informācija – preses relīze reģionālajiem medijiem un 
pašvaldību medijiem par to, ka Interneta vidē varēs vērot 
pasākuma tiešraidi. 

e-pasts - reģionālie mediji, 
- pašvaldību mediji. 
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1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Informācija tiem jaunajiem uzņēmējiem, kas tika uzrunāti 
par dalību, taču nav pieteikuši dalību par to, ka Interneta 
vidē varēs vērot semināra tiešraidi. 

e-pasts - jaunie uzņēmēji. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Aktuālās statistikas apkopošana sadarbībā ar UR: 
- aktuālās tendences 
- statistika 
- visbiežāk reģistrētie uzņēmumi utt. 

 
Atjaunoto statistiku izmantojiet komunikācijā ar 
medijiem un interesentiem. 

Statistika - mediji, 
- interesenti. 

 
KOMUNIKĀCIJA PASĀKUMĀ 
Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

Pasākuma 
dienā 

Pasākuma tiešraide Facebook. 
 

Facebook - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
dienā 

Komunikācija Twitter, Facebook. 
 

Facebook, Twitter - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
dienā 

Informatīvie materiāli un konsultācijas klātienē. 
 

Informācija klātienē - pasākuma dalībnieki. 

Pasākuma 
dienā 

Preses relīze ziņu portāliem par tendencēm jauno 
uzņēmumu dibināšanā: 

- aktuālās tendences 
- statistika 
- visbiežāk reģistrētie uzņēmumi utt. 

 
N.B. Pievienojiet infografiku un saiti uz tiešraides 
ierakstu. 

e-pasts - ziņu portāli, ietverot delfi.lv 
un tvnet.lv krievu un latviešu 
valodās. 

Pasākuma 
dienā 

Izdaliet pasākuma dalībniekiem anketu par to, 
- kā uzzināja par EEN Latvija? 
- kādi pakalpojumi nepieciešami? 
- kā vērtē darbu? 
- kādus pakalpojumus vēlētos saņemt turpmāk? 
- ko ieteiktu uzlabot? utt. 

Aptauja, anketa - pasākuma dalībnieki. 
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PĒCKOMUNIKĀCIJA 
Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

Uzreiz pēc 
pasākuma 

Pēcrelīze reģionālajiem medijiem un ziņu potāliem, 
ietverot: 

- informāciju par aktuālajām tendencēm un 
statistiku, 

- infografiku un saiti uz tiešraides ierakstu. 
- kodolīgu padomu apkopojumu. Piemēram 

“Pirmie 5 soļi topošiem uzņēmējiem” vai “10 
praktiski padomi jauniem uzņēmējiem”. 

 
N.B. statistiku reģionālajiem medijiem sadaliet 
reģionālajā griezumā. 

e-pasts - reģionālie mediji, 
- ziņu portāli. 

Uzreiz pēc 
pasākuma 

Tiešraides ieraksta un informatīvo materiālu 
nopublicēšana mājaslapā. 

- een.lv 
- liaa.gov.lv 
- ur.gov.lv 

- jaunie uzņēmēji, start-up 
- topošie uzņēmēji. 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Tiešraides ieraksta nopublicēšana Facebook¸ Twitter, 
LinkedIn. 
 
N.B. Aiciniet LIAA un UR dalīties ar EEN Latvija 
ierakstiem. 

Facebook¸ Twitter, LinkedIn. - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Tiešraides ieraksta un informatīvo materiālu nosūtīšana: 
- pasākuma dalībniekiem, 
- tiem nozares MVU un organizāciju pārstāvjiem, kuriem 
tika izsūtīts uzaicinājums piedalīties, taču viņi nebija 
piedalījušies. 

e-pasts - pasākuma dalībnieki, 
- pasākuma attālinātā 
auditorija. 
 
 

Pēc 
pasākuma 

Ja nav sasniegta publicitāte, apsveriet iespēju 
nopublicēt reklāmas rakstu, ietverot: 

- datus un faktus, 
- infografiku, 
- veiksmes stāstus, 
- viedokļu līderu citātus. 

Reklāmas raksts Latvijas Bizness, 
Delfi.lv (krievu un latviešu) 
Tvnet.lv (krievu un latviešu) 
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Pasākums: LTC pasākums Baltic Fashion & Textile 2019 
Plānotais pasākuma laiks: 26. - 27. aprīlis 
 
Komunikācijas mērķis: Ar dažādu komunikācijas rīku palīdzību informēti jauni un inovatīvi uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, par 
iespējām piedalīties starptautiskā mēroga izstādē, demonstrēt produkciju, kas tapusi sadarbībā ar pētniecības institūtiem un attīstības atbalstu, ko 
sniedz EEN Latvija. 
 
Komunikācijas uzdevumi: atbilstība 1. - 6., 8., 9. uzdevumiem. 
 
 
PIRMSKOMUNIKĀCIJA 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- Informācijas par dalību publicēšana Baltic Fashion & 
Textile mājaslapā.  
- Logotipa publicēšana atbalstītāju / dalībnieku 
sarakstā. 
- Logotips sasaistē ar een.lv  
- Tekstos - sasaiste ar EEN Latvija lomu pasākuma 
kontekstā. 

http://www.bt1.lv/bt1/fashion/index.php - izstādes potenciālie 
dalībnieki, interesenti un 
organizācijas, 
- MVU ar inovāciju un 
starptautiskās sadarbības 
potenciālu 
 

8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- potenciālo dalībnieku saraksta apkopošana, 
- uzaicinājuma vēstules izsūtīšana potenciālajiem 
dalībniekiem. 
 
N.B. Tekstos - sasaiste ar EEN Latvija funkcijām, lomu 
un pasākuma dalībnieku ieguvumiem. 

e-pasts - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu 
 
 

8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- informācijas un uzaicinājuma piedalīties publicēšana 
mājaslapā. 
 
N.B. Vēstījumu uzsvars – praktiski ieguvumi no dalības 
inovācijas stendā / aktivitātēs, ko tas dod izaugsmes 
potenciālam. 

- een.lv 
- liaa.gov.lv 
- innovation.lv/ltc 
 

- potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu 
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8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- Facebook pasākuma izveide par inovācijas stendu / 
EEN aktivitātēm izstādes ietvaros, 
- potenciālo dalībnieku uzaicināšana piedalīties 
pasākumā (invite). 
- Aiciniet @BalticFashionAndTextileRiga un 
@LIAALatvija pārpublicēt EEN Latvija Facebook 
pasākumu. 

Facebook - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
- Facebook lietotāji, 
- potenciālie izstādes 
apmeklētāji. 

8. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- Facebook komunikācija pasākuma lapā par: 
dalībniekiem, reģistrāciju, ieguvumiem, Latvijas 
potenciālu, izaugsmes iespējām utml, praktiskiem 
jautājumiem - norises vieta, loģistika. 
 
N.B.  
- Ierakstu regularitāte – 2 ieraksti nedēļā, vadoties pēc 
ieteikumiem Facebook komunikācijai. 
- Aiciniet LIAA un @BalticFashionAndTextileRiga dalīties 
ar EEN Latvija ierakstiem. 

Facebook - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
- Facebook lietotāji, 
- potenciālie izstādes 
apmeklētāji. 

8. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- Twitter komunikācija par: dalībniekiem, reģistrāciju, 
ieguvumiem, Latvijas potenciālu, izaugsmes iespējām 
utml, praktiskiem jautājumiem - norises vieta, loģistika. 
 
N.B. Ierakstu regularitāte – 2 tematiskie ieraksti nedēļā.  
 

Twitter - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
- potenciālie izstādes 
apmeklētāji. 

8. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- LinkedIn komunikācija par: inovācijas stendu, 
pieteikšanos, dalībniekiem, potenciālu. 
 
N.B. Ierakstu regularitāte – 1 ieraksts nedēļā. 
 

LinkedIn - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
- potenciālie izstādes 
apmeklētāji. 

3. nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Teaser izveide - iepazīstinoša video izveide par stenda 
dalībniekiem.  
 
N.B. Iesakām veidot latviešu un angļu valodās. 
 

Facebook, Twitter, LinkedIn - viedokļu līderi, eksperti, 
- ārvalstu sadarbības partneri 
un interesenti. 
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Pēc izveides: 
– komunicēšana Facebook, sasaiste ar @LIAALatvija un 
@BalticFashionAndTextileRiga. 
- komunicēšana Twitter un LinkedIn. 

2 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Izdales materiālu un press kit izveide, ietverot: 
- informāciju par dalībniekiem, 
- infografikas par Latvijas jomas 

sasniegumiem, 
- dati un fakti par jomas aktualitātēm, 
- EEN Latvja atbalsta rīkiem. 

N.B.  
- Latviešu, angļu un krievu valodās. 
- Publicējiet arī mājaslapās. 

Informatīvie materiāli. 
 
- een.lv 
- liaa.gov.lv 
- innovation.lv/ltc 
 
 

- izstādes apmeklētāji, 
- mediji. 

2 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Pirmsrelīzes par inovācijas stendu un dalībniekiem 
izsūtīšana reģionālajiem ziņu medijiem. 
 
N.B. Ja inovācijas stendā piedalās kāds no reģionu 
pārstāvjiem, uzrunājiet šo reģionu medijus atsevišķi. 
Piemēram, uzsverot iespēju nointervēt šo jauno 
uzņēmēju. 

Preses relīze / e-pasts Reģionālie mediji. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Informācijas par EEN Latvija aktivitātēm integrēšana 
Baltic Fashion & Textile preses relīzē. Izsūta – izstādes 
organizatori.  
 
N.B. Iesakām rindkopā par aktivitātēm izstādē integrēt 
par EEN Latvija lomu. 

Preses relīze / e-pasts - nacionālie mediji 
- reģionālie mediji 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Pirmsrelīzes par inovācijas stendu un dalībniekiem 
izsūtīšana nacionālajiem medijiem 
 
N.B.  
- Pievienojiet faktus un datus, infografikas un aprakstus 
par stenda dalībniekiem.  
- Latviešu un krievu valodās. Izsūtiet attiecīgajiem 
medijiem mērķēti. 

Preses relīze / e-pasts - nacionālie mediji. 
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1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

- mediju uzrunāšana par interviju iespējām.  
 
N.B.  
- Noskaidrojiet, kādus medijus pieaicina izstādes 
organizatori. Uzrunājiet šos medijus, piedāvājot iespēju 
organizēt intervijas ar ekspertiem un stenda 
dalībniekiem. 
- Uzrunājiet latviešu un krievu medijus – LR1, LR4 vai 
Radio Baltkom. 

e-pasts, apzvanīšana - mediji. 

 
KOMUNIKĀCIJA PASĀKUMĀ 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
Pasākuma 
laikā 

Video komunicēšana:  
– uz izstādes monitoriem,  
- Facebook – EEN Latvija lapā, izstādes un LIAA 
Facebook lapās, ietverot aicinājumu apmeklēt inovāciju 
stendu. 

Facebook - izstādes auditorijas klātienē 
un attālinātā auditorija. 

Pasākuma 
laikā 

Komunikācija Twitter, Facebook. 
 

Facebook, Twitter - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
laikā 

Informatīvie materiāli un konsultācijas klātienē: 
- informāciju par dalībniekiem, 
- infografikas par Latvijas jomas 

sasniegumiem, 
- dati un fakti par jomas aktualitātēm, 
- EEN Latvja atbalsta rīkiem. 

Informācija klātienē - izstādes apmeklētāji. 

Pasākuma 
laikā 

Intervija – LR1 / LR4 un delfi.lv / tvnet.lv krievu un 
latviešu valodās. 
 
N.B.  
- Uzrunājot medijus pirms pasākuma, ieplānojiet vietu un 
laiku intervijai.  
- Runātāji: eksperti, inovācijas stenda dalībnieki. 
- Intervijās ietveriet vēstījumu par EEN Latvija lomu. 

Intervija klātienē vai telefonintervija. - specializēto mediju 
pārstāvji. 
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Pasākuma 
pirmajā 
dienā 

Preses relīze ziņu portāliem par tendencēm inovāciju un 
uzņēmējdarbības jomā: 

- aktuālās tendences, 
- statistika, 
- izaicinājumi un atziņas, 
- pievienojiet ievienojiet infografikas un 

dalībnieku aprakstus. 

Preses relīze / e-pasts - ziņu portāli 

 
PĒCKOMUNIKĀCIJA 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
Uzreiz pēc 
pasākuma 

Pēcrelīzes reģionālajiem medijiem, uzsverot: 
- reģionālo MVU pārstāvību inovācijas stendā 
- aktuālās tendences. 

Preses relīzes / e-pasts - reģionālie mediji. 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Informatīvo materiālu nopublicēšana Facebook¸ Twitter, 
LinkedIn. 
 

Facebook¸ Twitter, LinkedIn. - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Nedēļas 
laikā pēc 
pasākuma 

Preses relīze ziņu portāliem un reģionālajiem medijiem. 
Piemēram, “10 padomi: kā Latvijas inovācijai nokļūt pie 
patērētāja.” 

Preses relīzes / e-pasts - ziņu aģentūras un reģionālie 
mediji. 

Pēc 
pasākuma 

Ja nav sasniegta publicitāte, apsveriet iespēju 
nopublicēt reklāmas rakstu, ietverot: 

- datus un faktus, 
- infografiku, 
- veiksmes stāstus, 
- viedokļu līderu citātus. 

Reklāmas raksts Latvijas Bizness, 
Delfi.lv (krievu un latviešu) 
Tvnet.lv (krievu un latviešu) 

 
Pasākums: LIAA apmācības biznesa plāna izstrādē 
Plānotais pasākuma laiks: maijs 
 
Komunikācijas mērķis: Ar dažādu komunikācijas rīku palīdzību informēti topošie uzņēmēji par biznesa plānu izstrādi un atbalstu, ko sniedz EEN, kā 
arī par pozitīvajiem piemēriem, ietekmi uz uzņēmējiem, atbalsta mērķgrupām un EEN uzdevumiem. 
 
Komunikācijas uzdevumi: atbilstība 1. - 6., 8., 9. uzdevumiem. 
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PIRMSKOMUNIKĀCIJA 
Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- informācijas un programmas publicēšana een.lv un 
liaa.gov.lv lapās. 
 
N.B. Apsveriet iespēju iesaistīt Uzņēmumu reģistru. 
Piemēram, publicējot informāciju par pasākumu ur.gov.lv 
mājaslapā un sociālajos medijos. 

- een.lv 
- liaa.gov.lv 
- ur.gov.lv 
 

- jaunie uzņēmēji, start-up 
- topošie uzņēmēji, 
- jaunie uzņēmēji reģionos. 
 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Izdales materiālu izveide, ietverot: 
- infografiku par aktuālajām tendencēm, 
- kodolīgu padomu apkopojumu “10 soļi līdz efektīvam 
biznesa plānam”, 
- EEN Latvija atbalsta rīkiem. 
 
N.B. Latviešu un krievu valodās. 

Informatīvie materiāli - pasākuma dalībnieki, 
- mediji. 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- Facebook pasākuma izveide, 
- potenciālo dalībnieku uzaicināšana piedalīties 
pasākumā (invite), 
- pasākuma sasaiste ar @uznemumureg, @LIAALatvija 

Facebook - jaunie uzņēmēji, start-up 
- topošie uzņēmēji, 
- Facebook lietotāji. 

6. nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Facebook tiešraides tehniskā sagatavošana. Facebook - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

6. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- Facebook, Tiwtter un LinkedIn komunikācija pasākuma 
lapā par: programmu, reģistrāciju, runātājiem, darba 
kārtību, norises vietu u.c. tēmām. 

Facebook - jaunie uzņēmēji, start-up 
- topošie uzņēmēji, 
- Facebook lietotāji. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Informācija – preses relīze reģionālajiem medijiem un 
pašvaldību medijiem par to, ka Interneta vidē varēs vērot 
pasākuma tiešraidi. 

e-pasts - reģionālie mediji, 
- pašvaldību mediji. 
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1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Informācija tiem jaunajiem uzņēmējiem, kas tika uzrunāti 
par dalību, taču nav pieteikuši dalību par to, ka Interneta 
vidē varēs vērot semināra tiešraidi. 

e-pasts - jaunie uzņēmēji. 

 
KOMUNIKĀCIJA PASĀKUMĀ 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
Pasākuma 
dienā 

Pasākuma tiešraide Facebook. 
 

Facebook - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
dienā 

Komunikācija Twitter, Facebook. 
 

Facebook, Twitter - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
dienā 

Informatīvie materiāli un konsultācijas klātienē. 
 

Informācija klātienē - pasākuma dalībnieki. 

Pasākuma 
dienā 

Izdaliet pasākuma dalībniekiem anketu par to, 
- kā uzzināja par EEN Latvija? 
- kādi pakalpojumi nepieciešami? 
- kā vērtē darbu? 
- kādus pakalpojumus vēlētos saņemt turpmāk? 
- ko ieteiktu uzlabot? utt. 

Aptauja, anketa - pasākuma dalībnieki. 

 
PĒCKOMUNIKĀCIJA 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
Uzreiz pēc 
pasākuma 

Materiālu nopublicēšana mājaslapā: 
- tiešraides ieraksts,  
- informatīvie materiāli, 
- kodolīgs padomu apkopojums “10 soļi līdz efektīvam 
biznesa plānam”. 

- een.lv 
- liaa.gov.lv 
- ur.gov.lv 
 

- jaunie uzņēmēji, start-up 
- topošie uzņēmēji. 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Tiešraides ieraksta nopublicēšana Facebook¸ Twitter, 
LinkedIn. 
 
N.B. Aiciniet LIAA un UR dalīties ar EEN Latvija 
ierakstiem. 

Facebook¸ Twitter, LinkedIn. - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Tiešraides ieraksta, informatīvo materiālu un padomu 
apkopojuma nosūtīšana: 
- pasākuma dalībniekiem. 

e-pasts - pasākuma dalībnieki. 
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- tiem jaunajiem uzņēmējiem, kuri nevarēja piedalīties 
pasākumā. 

 
Pasākums: VDI seminārs par darba aizsardzību 
Plānotais pasākuma laiks: pavasaris 
 
Komunikācijas mērķis: Ar dažādu komunikācijas rīku palīdzību informēti uzņēmēji, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, par darba aizsardzību un 
attiecīgajiem VDI rīkiem, kā arī par atbalsta iespējām, ko sniedz EEN, par pozitīvajiem piemēriem, ietekmi uz uzņēmējiem, atbalsta mērķgrupām un 
EEN uzdevumiem. 
 
Komunikācijas uzdevumi: atbilstība 1. - 9. uzdevumiem. 
 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- potenciālo dalībnieku saraksta apkopošana, izmantojot 
VDI datu bāzes un pieejamo informāciju, 
- uzaicinājuma vēstules izsūtīšana potenciālajiem 
dalībniekiem. 
 
N.B. Tekstā iesakām obligāti iekļaut: 
- sasaisti ar EEN Latvija lomu un pasākuma dalībnieku 
ieguvumus, 
- informāciju par EEN Latvija resursiem. 

e-pasts - MVU,  
- interesentu organizācijas. 
 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- informācijas un programmas publicēšana mājaslapā. - een.lv 
- vdi.gov.lv 
- liaa.gov.lv 

- MVU,  
- interesentu organizācijas. 
 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Izdales materiālu un press kit izveide, ietverot: 
- infografiku par OIRA un darba aizsardzības 
pasākumiem, 
- pozitīvos piemērus par OIRA izmantošanu, 
- aktuālo statistiku par riskiem un darba aizsardzības 
pasākumiem, 
- Praktisku ieteikumu apkopojums: “10 padomi drošai 
darba videi”. 
 

Informatīvie materiāli - pasākuma dalībnieki, 
- mediji. 
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N.B. Latviešu un krievu valodās. 
6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- Facebook pasākuma izveide @darbainspekcija lapā, 
- potenciālo dalībnieku uzaicināšana piedalīties 
pasākumā (invite), 
- EEN Latvija dalās Facebook lapā ar share. 
 
N.B. Pasākuma aprakstā iesakām obligāti iekļaut 
informāciju par EEN Latvija lomu, kā arī rindkopu par EEN 
Latvija atbalstu uzņēmējiem. 

Facebook - MVU,  
- interesentu organizācijas, 
- Facebook lietotāji. 

6. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

Facebook un Twitter komunikācija par: programmu, 
reģistrāciju, runātājiem, darba kārtību, norises vietu u.c. 
tēmām. EEN Latvija dalās ar ierakstiem, izmantojot share 
iespēju. 
 

Facebook un Twitter - MVU,  
- interesentu organizācijas, 
- Facebook lietotāji. 

4. nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Facebook tiešraides tehniskā sagatavošana Facebook - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Mediju iespējas organizēšana.  
Piedāvājiet izvēlētajiem medijiem (la.lv, delfi.lv, tvnet.lv, 
LR1, LR4) iespēju uzdot jautājumus ekspertiem pirms 
pasākuma. 

e-pasts, apzvanīšana Izvēlētie mediji (la.lv, delfi.lv, 
tvnet.lv, LR1, LR4) 
 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Pirmsrelīze ziņu portāliem un reģionālajiem medijiem, 
ietverot: 
- infografiku par OIRA un darba aizsardzības 
pasākumiem, 
- pozitīvos piemērus par OIRA izmantošanu, 
- aktuālo statistiku par riskiem un darba aizsardzības 
pasākumiem, 
- praktisku ieteikumu apkopojumus: “10 padomi drošai 
darba videi” 
 
 
 

Preses relīze / e-pasts - ziņu portāli, 
- reģionālie mediji. 
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N.B.  
- Paredziet pasākumā mediju iespēju. Piemēram, door-
step jeb brīfingu pirms pasākuma, kur jomas viedokļu 
līderi stāsta par riskiem darba vietās un darba 
aizsardzības pasākumiem. Iekļaujiet informāciju par 
mediju iespēju preses relīzē. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Informējiet par pasākumu pašvaldības, paziņojiet, ka 
varēs vērot klātienē, nosūtiet informatīvos materiālus. 

e-pasts - pašvaldības, 
- pašvaldību mediji. 

 
KOMUNIKĀCIJA PASĀKUMĀ 
Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

Pasākuma 
dienā 

Mediju iespēja – atbildes uz žurnālistu jautājumiem par 
riskiem un darba aizsardzības pasākumiem. 
 
N.B. Uzrunājot medijus pirms pasākuma, ieplānojiet 
vietu un laiku mediju iespējai.   

Intervija klātienē vai telefonintervija. - mediji klātienē. 
 

Pasākuma 
dienā 

Pasākuma tiešraide Facebook. Facebook - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
dienā 

Komunikācija Twitter, Facebook VDI kanālos. EEN Latvija 
dalās ar share. 

Facebook, Twitter - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
dienā 

 LinkedIn ieraksts EEN Latvija profilā par pasākumu: 
kodolīga faktu lapa “10 padomi drošai darba videi”. 

LinkedIn - MVU, 
- interesentu organizācijas, 
- viedokļa līderi. 

Pasākuma 
dienā 

Praktisku ieteikumu apkopojums pasākuma dalībniekiem 
“10 padomi drošai darba videi” 

Informatīvais materiāls - pasākuma dalībnieki. 

Pasākuma 
dienā 

Izdaliet pasākuma dalībniekiem anketu par to, 
- kā uzzināja par EEN Latvija? 
- kādi pakalpojumi nepieciešami? 
- kā vērtē darbu? 
- kādus pakalpojumus vēlētos saņemt turpmāk? 
- ko ieteiktu uzlabot? utt. 

Aptauja, anketa - pasākuma dalībnieki. 
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PĒCKOMUNIKĀCIJA 
Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

Uzreiz pēc 
pasākuma 

Pēcrelīzes izsūtīšana, ietverot: 
- informāciju par visbiežāk sastopamajiem riskiem un 
darba aizsardzības pasākumiem, 
- infografiku – padomu sarakstu par darba vides 
uzlabošanu, 
- tiešraides ierakstu. 
 
N.B. Iesakām obligāti iekļaut atsauci uz EEN Latvija 
lomu. 

Preses relīze / e-pasts - ziņu portāli,  
- reģionālie mediji,  
- pašvaldību mediji. 

Uzreiz pēc 
pasākuma 

Tiešraides ieraksta un informatīvo materiālu 
nopublicēšana mājaslapā. 

- een.lv 
- vdi.govlv 
- liaa.gov.lv 

- MVU,  
- interesentu organizācijas. 
 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Tiešraides ieraksta un informatīvo materiālu nosūtīšana 
pasākuma dalībniekiem. Kā arī tiem potenciālajiem 
dalībniekiem, kas tika apzināti, bet nevarēja piedalīties. 

e-pasts - MVU,  
- interesentu organizācijas. 
 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Tiešraides ieraksta un informatīvo materiālu 
nopublicēšana Facebook un Twitter. 
 

Facebook¸ Twitter. - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pēc 
publikācijas 

Mediju publikāciju pārpublicēšana sociālajos tīklos un 
mājaslapā. 

Facebook¸ Twitter, mājaslapa. - MVU, 
- interesentu organizācijas. 

Pēc 
pasākuma 

Ja nav sasniegta publicitāte, apsveriet iespēju 
nopublicēt reklāmas rakstu, ietverot: 

- datus un faktus, 
- infografiku, 
- veiksmes stāstus, 
- viedokļu līderu citātus. 

Reklāmas raksts Latvijas Bizness, 
Delfi.lv (krievu un latviešu) 
Tvnet.lv (krievu un latviešu) 
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Pasākums: LIAA apmācības eksporta stratēģijas / plāna izstrādē 
Plānotais pasākuma laiks: septembris 
 
Komunikācijas mērķis: Ar dažādu komunikācijas rīku palīdzību informēti uzņēmēji, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, par eksporta stratēģijas un 
plāna izstrādi, kā arī par atbalsta iespējām, ko sniedz EEN, par pozitīvajiem piemēriem, ietekmi uz uzņēmējiem, atbalsta mērķgrupām un EEN 
uzdevumiem. 

 
Komunikācijas uzdevumi: atbilstība 1. - 6., 8., 9. uzdevumiem. 
 
 
PIRMSKOMUNIKĀCIJA 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Informācijas un programmas publicēšana een.lv un 
liaa.gov.lv lapās. 
 

- een.lv 
- liaa.gov.lv 
 

- MVU 
- jaunie uzņēmēji 
 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Potenciālo dalībnieku saraksta izveide, izmantojot LIAA 
datu resursus. Uzaicinājuma izsūtīšana potenciālajiem 
dalībniekiem. 

e-pasts - MVU ar eksporta potenciālu 
 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Izdales materiālu izveide, ietverot: 
- infografiku par aktuālajām tendencēm, 
- potenciālajiem eksporta tirgiem, 
- kodolīgu ieteikumu apkopojumu stratēģijas un plāna 
izstrādei, 
- atbalsta iespējām, ko sniedz EEN Latvija. 
 
N.B.  
- latviešu un krievu valodās, 
- visos materiālos ietveriet informāciju par EEN Latvija 
atbalstu.  

Informatīvie materiāli - pasākuma dalībnieki, 
- mediji. 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- Facebook pasākuma izveide, 
- potenciālo dalībnieku uzaicināšana piedalīties 
pasākumā (invite), 
- pasākuma sasaiste ar @LIAALatvija 

Facebook - MVU 
- topošie uzņēmēji, 
- Facebook lietotāji. 
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N.B. Pasākuma aprakstā obligāti ietvert EEN Latvija 
lomu. 

6. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

Facebook, Tiwtter un LinkedIn komunikācija par: 
programmu, reģistrāciju, runātājiem, darba kārtību, 
norises vietu u.c. tēmām. 

Facebook, Twitter, LinkedId - jaunie uzņēmēji, start-up 
- topošie uzņēmēji, 
- viedokļu līderi. 

4 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Facebook tiešraides tehniskā sagatavošana. Facebook - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Prese relīze nacionālajiem medijiem par Latvijas 
eksporta tendencēm un uzņēmēju eksporta potenciālu, 
ietverot: 
- statistiku, aktuālos novērojumus, pozitīvos piemērus, 
- eksperta citātu, 
- infografiku – ieteikumus efektīvas eksporta stratēģijas 
un plāna izstrādei, 
- informāciju par ieplānoto pasākumu, 
- EEN Latvija atbalstu uzņēmējiem ar eksporta 
potenciālu. 

Preses relīze / e-pasts - nacionālie mediji. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Informācija – preses relīze reģionālajiem medijiem un 
pašvaldību medijiem, ietverot: 
- veiksmes stāstus, statistiku un datus, 
- infografiku – ieteikumus uzņēmējiem efektīvas 
eksporta stratēģijas un plāna izstrādei, 
- informāciju par to, ka Interneta vidē varēs vērot 
pasākuma tiešraidi. 
 
N.B. Obligāti sasaistiet ar EEN Latvija lomu un atbalsta 
iespējām, ko sniedz uzņēmējiem eksporta jautājumos. 

Preses relīze / e-pasts - reģionālie mediji, 
- pašvaldību mediji. 
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1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Informācija tiem uzņēmējiem, kas tika uzrunāti par 
dalību, taču nav pieteikuši dalību par to, ka Interneta vidē 
varēs vērot semināra tiešraidi. 

e-pasts - jaunie uzņēmēji. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Intervija ar ārvalstu vai Latvijas ekspertu eksporta 
jautājumos ar izvēlēto mediju (piemēram, delfi.lv) 

Intervija Delfi,lv auditorija 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Intervija – veiksmes stāsts ar kādu no Latvijas 
uzņēmējiem, kas veiksmīgi strādā ārvalstu tirgū. Medijs 
– ar fokusu uz ārvalstu komunikāciju (The Baltic Times).  

Intervija - The Baltic Times auditorija. 

 
KOMUNIKĀCIJA PASĀKUMĀ 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
Pasākuma 
dienā 

Pasākuma tiešraide Facebook. 
 

Facebook - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
dienā 

Komunikācija Twitter, Facebook, LinkedIn. 
 

Facebook, Twitter, LinkedIn. - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
dienā 

Informatīvie materiāli un konsultācijas klātienē. Tostarp: 
ieteikumi efektīvas eksporta stratēģijas un plāna 
izstrādei. 

Informācija klātienē - pasākuma dalībnieki. 

Pasākuma 
dienā 

Izdaliet pasākuma dalībniekiem anketu par to, 
- kā uzzināja par EEN Latvija? 
- kādi pakalpojumi nepieciešami? 
- kā vērtē darbu? 
- kādus pakalpojumus vēlētos saņemt turpmāk? 
- ko ieteiktu uzlabot? utt. 

Aptauja, anketa - pasākuma dalībnieki. 

 
PĒCKOMUNIKĀCIJA 
Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

Pēc 
publikācijas 

Interviju pārpublicēšana LIAA un EEN Latvija mājaslapā 
un sociālajos medijos. 

Facebook, Twitter, LinkedIn, mājaslapa - MVU ar eksporta potenciālu, 
- interesenti 

Uzreiz pēc 
pasākuma 

Materiālu nopublicēšana mājaslapā: 
- tiešraides ieraksts,  
- informatīvie materiāli, 

- een.lv 
- liaa.gov.lv 
 

- MVU ar eksporta potenciālu, 
- interesenti 
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- infografika - ieteikumi efektīvas eksporta stratēģijas un 
plāna izstrādei  

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Tiešraides ieraksta nopublicēšana Facebook¸ Twitter, 
LinkedIn. 
 
N.B. Sasaistē ar LIAA sociālajiem medijiem. 

Facebook¸ Twitter, LinkedIn. - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Tiešraides ieraksta, informatīvo materiālu un padomu 
apkopojuma nosūtīšana pasākuma dalībniekiem un tiem, 
kas tika apzināti, taču nevarēja piedalīties pasākumā. 

e-pasts - pasākuma dalībnieki. 
 

Pēc 
pasākuma 

Ja nav sasniegta publicitāte, apsveriet iespēju 
nopublicēt reklāmas rakstu, ietverot: 

- datus un faktus, 
- infografiku, 
- veiksmes stāstus, 
- viedokļu līderu citātus. 

Reklāmas raksts Latvijas Bizness, 
Delfi.lv (krievu un latviešu) 
Tvnet.lv (krievu un latviešu) 

 
Pasākums: LTC pasākums par inovācijām pārtikas nozarē ar inovācijas stendu 
Plānotais pasākuma laiks: 4. - 7. septembris 
 
Komunikācijas mērķis: Ar dažādu komunikācijas rīku palīdzību informēti uzņēmēji, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, par inovāciju iespējām 
pārtikas nozarē, kā arī atbalsta iespējām, ko sniedz EEN, par pozitīvajiem piemēriem, ietekmi uz uzņēmējiem, atbalsta mērķgrupām un EEN 
uzdevumiem. 
 
Komunikācijas uzdevumi: atbilstība 1. - 6., 8., 9. uzdevumiem. 
 
PIRMSKOMUNIKĀCIJA 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- Informācijas par dalību publicēšana RigaFood 
mājaslapā.  
- Logotipa publicēšana atbalstītāju / dalībnieku 
sarakstā. 
- Logotips sasaistē ar een.lv  
- Tekstos - sasaiste ar EEN Latvija lomu pasākuma 
kontekstā un pasākuma dalībnieku ieguvumiem. 

http://www.bt1.lv/rigafood/ - izstādes potenciālie 
dalībnieki, interesenti un 
organizācijas, 
- MVU ar inovāciju un 
starptautiskās sadarbības 
potenciālu 
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8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- potenciālo dalībnieku saraksta apkopošana, 
- uzaicinājuma vēstules izsūtīšana potenciālajiem 
dalībniekiem. 
 
N.B. Tekstos - sasaiste ar EEN Latvija funkcijām un lomu 
un pasākuma dalībnieku ieguvumiem. 

e-pasts - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu 
 
 

8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- informācijas un uzaicinājuma piedalīties publicēšana 
mājaslapā. 
 
N.B. Uzsvars – praktiski ieguvumi no dalības inovācijas 
stendā / aktivitātēs, ko tas dod izaugsmes potenciālam. 

- een.lv 
- liaa.gov.lv 
- innovation.lv/ltc 
 

- potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu 
 

8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- Facebook pasākuma izveide par inovācijas stendu, 
- potenciālo dalībnieku uzaicināšana piedalīties 
pasākumā (invite). 
- Aiciniet @rigafood un @LIAALatvija pārpublicēt EEN 
Latvija Facebook pasākumu. 

Facebook - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
- Facebook lietotāji, 
- potenciālie izstādes 
apmeklētāji. 

8. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- Facebook komunikācija pasākuma lapā par: inovācijas 
stendu, dalībniekiem, reģistrāciju, ieguvumiem, Latvijas 
potenciālu, izaugsmes iespējām utml, praktiskiem 
jautājumiem - norises vieta, loģistika. 
 
N.B.  
- Ierakstu regularitāte – 2 ieraksti nedēļā, vadoties pēc 
ieteikumiem Facebook komunikācijai. 
- Aiciniet LIAA un @rigafood dalīties ar EEN Latvija 
ierakstiem. 

Facebook - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
- Facebook lietotāji, 
- potenciālie izstādes 
apmeklētāji. 

8. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- Twitter komunikācija par: inovācijas stendu, 
dalībniekiem, reģistrāciju, ieguvumiem, Latvijas 
potenciālu, izaugsmes iespējām utml, praktiskiem 
jautājumiem - norises vieta, loģistika. 
 
N.B. Ierakstu regularitāte – 2 tematiskie ieraksti nedēļā.  

Twitter - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
- potenciālie izstādes 
apmeklētāji. 
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8. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- LinkedIn komunikācija par: inovācijas stendu, 
pieteikšanos, dalībniekiem, izaugsmes potenciālu, 
veiksmes stāstiem. 
 
N.B. Ierakstu regularitāte – 1 ieraksts nedēļā. 
 

LinkedIn - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
- potenciālie izstādes 
apmeklētāji. 

3. nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Teaser izveide - iepazīstinoša video izveide par 
inovācijas stenda dalībniekiem.  
 
N.B. Iesakām veidot latviešu un angļu valodās. 
 
Pēc izveides: 
– komunicēšana Facebook, sasaiste ar @LIAALatvija un 
@rigafood. 
- komunicēšana Twitter un LinkedIn. 

Facebook, Twitter, LinkedIn - viedokļu līderi, eksperti, 
- ārvalstu sadarbības partneri 
un interesenti. 

3 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Izdales materiālu un press kit izveide, ietverot: 
- informāciju par inovācijas stenda 

dalībniekiem, 
- infografikas par Latvijas jomas 

sasniegumiem, 
- dati un fakti par jomas aktualitātēm, 
- ieguvumi no dalības inovācijas stendā, 
- EEN Latvija atbalsta rīki.  

 
N.B. Latviešu, angļu un krievu valodās. 

Informatīvie materiāli. 
 

- izstādes apmeklētāji, 
- mediji. 

2 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Pirmsrelīzes par inovācijas stendu un dalībniekiem 
izsūtīšana reģionālajiem ziņu medijiem, ietverot 
informāciju par reģionu pārstāvību inovācijas stendā. 
 
N.B. Ja inovācijas stendā piedalās kāds no reģionu 
pārstāvjiem, uzrunājiet šo reģionu medijus atsevišķi. 
Piemēram, piedāvājiet iespēju nointervēt šo uzņēmēju 
(klātienē vai attālināti). 

Preses relīze / e-pasts Reģionālie mediji. 
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1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Informācijas par inovācijas stenda integrēšana RigaFood 
preses relīzē. Izsūta – izstādes organizatori.  
 
N.B. Iesakām rindkopā par aktivitātēm izstādē integrēt 
par EEN Latvija lomu. 

Preses relīze / e-pasts - nacionālie mediji 
- reģionālie mediji 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

EEN Latvija / LTC pirmsrelīzes par inovācijas stendu un 
dalībniekiem izsūtīšana nacionālajiem medijiem 
 
N.B.  
- Pievienojiet faktus un datus, infografikas un aprakstus 
par stenda dalībniekiem.  
- Latviešu un krievu valodās. Izsūtiet attiecīgajiem 
medijiem mērķēti. 

Preses relīze / e-pasts - nacionālie mediji. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Mediju uzrunāšana par interviju iespējām. 
 
N.B.  
- Iesakām aptvert arī radio auditoriju. Piemēram, 
ieplānojot inovācijas stenda dalībnieku un EEN Latvija 
ekspertu intervijas LR1 raidījumā “Kā labāk dzīvot” un 
LR4 raidījumā “День за днем”. 
- Iesakām noskaidrot, kādus medijus pieaicina izstādes 
organizatori. Uzrunājiet šos medijus, piedāvājot iespēju 
organizēt intervijas ar ekspertiem un stenda 
dalībniekiem. 

e-pasts, apzvanīšana - specializēto mediju 
pārstāvji. 

 
KOMUNIKĀCIJA PASĀKUMĀ 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

Pasākuma 
dienās 

Intervija LR1 raidījumam “Kā labāk dzīvot” un LR4 
raidījumā “День за днем”.  

LR1, LR4 - radio klausītāji, interesenti. 

Pasākuma 
laikā 

Video komunicēšana:  
- uz izstādes monitoriem,  
- EEN Latvija Facebook lapā un izstādes lapā. Aiciniet 
LIAA dalīties ar ierakstu @LIAALatvija. 

Facebook - izstādes auditorijas klātienē 
un attālinātā auditorija. 
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Pasākuma 
laikā 

Komunikācija EEN Latvija Twitter, Facebook. 
 

Facebook, Twitter - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
laikā 

Informatīvie materiāli un konsultācijas klātienē. 
 

Informācija klātienē - izstādes apmeklētāji. 

Pasākuma 
pirmajā 
dienā 

Preses relīze ziņu portāliem par pārtikas inovācijām: 
- aktuālās tendences, 
- statistika, 
- izaicinājumi un atziņas, 
- pievienojiet ievienojiet infografikas un 

dalībnieku aprakstus, 
- fotoattēli. 

Preses relīze / e-pasts - ziņu portāli 

 
PĒCKOMUNIKĀCIJA 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
Nedēļas 
laikā pēc 
pasākuma 

Preses relīze ziņu portāliem ar praktiskiem ieteikumiem:  
kā ideja pārtop perspektīvā inovācijā un nokļūt pie 
patērētājiem. 

Preses relīzes / e-pasts - ziņu portāli. 

Uzreiz pēc 
pasākuma 

Pēcrelīze reģionālajiem medijiem, ietverot: 
- reģionālo MVU pārstāvību inovācijas stendā, 
- reģionālo MVU fotogrāfijas izstādē, 
- aktuālās tendences, 
- infografiku – ieteikumi kā ideja pārtop 

perspektīvā inovācijā. 

Preses relīze / e-pasts - reģionālie mediji. 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Publikāciju pārpublicēšana un informatīvo materiālu 
ievietošana Facebook¸ Twitter, LinkedIn. 
 

Facebook¸ Twitter, LinkedIn. - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pēc 
pasākuma 

Ja nav sasniegta publicitāte, apsveriet iespēju 
nopublicēt reklāmas rakstu, ietverot: 

- datus un faktus, 
- infografiku, 
- veiksmes stāstus, 
- viedokļu līderu citātus. 

Reklāmas raksts Latvijas Bizness, 
Delfi.lv (krievu un latviešu) 
Tvnet.lv (krievu un latviešu) 
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Pasākums: LTC B2B kontaktbirža RigaFood 2019 
Plānotais pasākuma laiks: 4. – 7. septembris 
 
Komunikācijas mērķis: Ar dažādu komunikācijas rīku palīdzību informēti jauni un inovatīvi uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, par 
iespējām sadarboties un praktiski strādāt ar ārvalstu partneriem, kā arī par atbalsta rīkiem, ko sniedz EEN Latvija. 
 
Komunikācijas uzdevumi: atbilstība 1. - 6., 8., 9. uzdevumiem. 
 
 
PIRMSKOMUNIKĀCIJA 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- Informācijas par dalību kontaktbiržā publicēšana 
RigaFood mājaslapā.  
- Logotipa publicēšana atbalstītāju / dalībnieku 
sarakstā. 
- Logotips sasaistē ar een.lv  
- Tekstos - sasaiste ar EEN Latvija lomu pasākuma 
kontekstā. 

http://www.bt1.lv/rigafood/ - izstādes potenciālie 
dalībnieki, interesenti un 
organizācijas, 
- MVU ar inovāciju un 
starptautiskās sadarbības 
potenciālu 
 

8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- potenciālo dalībnieku saraksta apkopošana, izmantojot 
LTC datus, 
- uzaicinājuma vēstules izsūtīšana potenciālajiem 
dalībniekiem. 
 
N.B. Tekstos - sasaiste ar EEN Latvija funkcijām, lomu 
un pasākuma dalībnieku ieguvumiem. 

e-pasts - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu 
 
 

8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- informācijas un uzaicinājuma piedalīties publicēšana 
mājaslapā. 
 
N.B. Uzsvars – praktiski ieguvumi no dalības 
kontaktbiržā, ko tas dod izaugsmes potenciālam. 

- een.lv 
- liaa.gov.lv 
- innovation.lv/ltc 
 

- potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu 
 

8. nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Teaser izveide angļu valodā - iepazīstinoša video izveide 
par Latvijas potenciālu, ko komunicēt ārvalstu 
partneriem.  

Facebook, LinkedIn - viedokļu līderi, eksperti, 
- ārvalstu sadarbības partneri 
un interesenti. 
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Pēc izveides: 
– komunicēšana LinkedIn un Facebook 
- sasaiste ar @LIAALatvija un @rigafood. 

8. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- Facebook komunikācija EEN Latvija lapā par: 
kontaktbiržu, ieguvumiem, Latvijas potenciālu, 
izaugsmes iespējām, dalībniekiem. 
 
N.B. Aiciniet @LIAALatvija un @rigafood dalīties ar EEN 
Latvija ierakstiem. 

Facebook - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
- Facebook lietotāji, 
- potenciālie izstādes 
apmeklētāji. 

8. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- LinkedIn komunikācija par: kontaktbiržu, Latvijas un 
ārvalstu dalībniekiem, Latvijas izaugsmes potenciālu, 
veiksmes stāstiem. 
 
N.B. Ierakstu regularitāte – 2 ieraksts nedēļā. 
 

LinkedIn - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
- potenciālie izstādes 
apmeklētāji. 

8. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- Twitter komunikācija par: kontaktbiržu, dalībniekiem, 
reģistrāciju, ieguvumiem, Latvijas potenciālu, izaugsmes 
iespējām. 
 

Twitter - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
- potenciālie izstādes 
apmeklētāji. 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Izdales materiālu izveide ārvalstu partneriem: 
- ieteikumu kopums ārvalstu partneriem “10 

soļi veiksmīgai sadarbībai ar talantīgiem 
Latvijas uzņēmējiem”, 

- EEN Latvija atbalsta rīkiem un iespējām, 
- infografika par Latvijas MVU izaugsmes 

potenciālu ārvalstu tirgos, 
- infografika par Latvijas jomas 

sasniegumiem. 
 

N.B. Angļu valodā. 

Informatīvie materiāli. 
 

- ārvalstu partneri. 



64 
 

4 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Nosūtiet ārvalstu partneriem izveidoto video par 
kontaktbiržas Latvijas dalībniekiem. 

Video - ārvalstu partneri. 

3 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Izdales materiālu un press kit izveide, ietverot: 
- informāciju par kontaktbiržas dalībniekiem, 
- dati un fakti, 
- ieteikumu kopums Latvijas jaunajiem MVU 

“10 soļi veiksmīgai sadarbībai ar ārvalstu 
partneriem”, 

- ieteikumu kopums ārvalstu partneriem “10 
soļi veiksmīgai sadarbībai ar talantīgiem 
Latvijas uzņēmējiem”, 

- EEN Latvija atbalsta rīkiem un iespējām, 
- infografika par Latvijas MVU izaugsmes 

potenciālu ārvalstu tirgos, 
- infografika par Latvijas jomas 

sasniegumiem. 
 

N.B. Latviešu, angļu un krievu valodās. 

Informatīvie materiāli. 
 

- kontaktbiržas apmeklētāji, 
- interesenti, 
- mediji. 

3 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Informatīvs pasākums kontaktbiržas Latvijas 
dalībniekiem par:  

- kā sagatavoties kontaktbiržai, 
- Latvijas potenciālu, 
- EEN Latvija atbalsta rīkiem, 
- Ieteikumiem veiksmīgai sadarbībai ar 

ārvalstu partneriem. 
N.B.  
- Pasākumā izdaliet iepriekš minētos informatīvos 
materiālus. 
- Pasākumā noskaidrojiet, kurš no dalībniekiem būtu 
gatavs runāt ar medijiem. 

Informatīvs pasākums. 
 

- kontaktbiržas dalībnieki. 

2 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Pirmsrelīzes par kontaktbiržu un dalībniekiem, ietverot 
informāciju par reģionu pārstāvību inovācijas stendā. 
 

Preses relīze / e-pasts Reģionālie mediji. 
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N.B. Ja inovācijas stendā piedalās kāds no reģionu 
pārstāvjiem, uzrunājiet šo reģionu medijus atsevišķi. 
Piemēram, piedāvājiet iespēju nointervēt šo uzņēmēju 
(klātienē vai attālināti). 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Mediju uzrunāšana par interviju iespējām. 
 
N.B.  
- Piedāvājiet medijiem ekskluzīvu iespēju nointervēt 
ārvalstu ekspertu, kas vēlas dibināt attiecības ar Latvijas 
uzņēmējiem. Potenciālie mediji – 900 sekundes, Radio 
Baltkom intervija (ar video tiešraidi). 
- Iesakām noskaidrot, kādus medijus pieaicina izstādes 
organizatori. Izmantojiet mediju nominālo interesi. 
- Plānojiet laicīgi, jo būs jāsaskaņo tulkošanas iespējas. 

e-pasts, apzvanīšana - specializēto mediju 
pārstāvji. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Informācijas par kontaktbiržu integrēšana RigaFood 
preses relīzē. Izsūta – izstādes organizatori.  
 
N.B. Iesakām rindkopā par aktivitātēm izstādē integrēt 
par EEN Latvija lomu. 

Preses relīze / e-pasts - nacionālie mediji 
- reģionālie mediji 

 
KOMUNIKĀCIJA PASĀKUMĀ 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
Pasākuma 
laikā 

EEN Latvija / LTC relīze par kontaktbiržu un dalībniekiem 
nacionālajiem medijiem. 
 
N.B.  
- Pirms tam – apziniet ārvalstu ekspertus, kas ir gatavi 
runāt ar medijiem, apkopojiet viņu citātus, integrējiet tos 
preses relīzē. 
- Pievienojiet faktus un datus, infografikas un aprakstus 
par kontaktbiržas dalībniekiem.  
- Latviešu un krievu valodās. Izsūtiet attiecīgajiem 
medijiem mērķēti. 

Preses relīze / e-pasts - nacionālie mediji. 
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Pasākuma 
dienās 

Intervijas (900 sekundes, Radio Baltkom vai ekvivalents) TV/radio - radio klausītāji, TV 
auditorija, interesenti. 

Pasākuma 
laikā 

Video komunicēšana:  
- uz izstādes monitoriem,  
- EEN Latvija Facebook un LinkedIn lapās, Aiciniet LIAA 
dalīties ar ierakstu @LIAALatvija un RigaFood – 
@rigafood. 

Facebook, LinkedIn - izstādes auditorijas klātienē 
un attālinātā auditorija. 

Pasākuma 
laikā 

Komunikācija EEN Latvija Twitter, Facebook. 
 

Facebook, Twitter - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
laikā 

Informatīvie materiāli un konsultācijas klātienē. 
 

Informācija klātienē - izstādes apmeklētāji. 

Pasākuma 
dienā 

Izdaliet pasākuma dalībniekiem anketu par to, 
- kā uzzināja par EEN Latvija? 
- kādi pakalpojumi nepieciešami? 
- kā vērtē darbu? 
- kādus pakalpojumus vēlētos saņemt turpmāk? 
- ko ieteiktu uzlabot? utt. 

Aptauja, anketa - pasākuma dalībnieki. 

 
PĒCKOMUNIKĀCIJA 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
Nedēļa pēc 
pasākuma 

Pēcrelīze reģionālajiem medijiem, ietverot: 
- reģionālo MVU pārstāvību kontaktbiržā, 
- reģionālo MVU fotogrāfijas, 
- reģionālo MVU atziņas par kontaktbiržu un 

jauniegūtajiem kontaktiem, 
- aktuālās tendences. 

Preses relīze / e-pasts - reģionālie mediji. 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Publikāciju pārpublicēšana un informatīvo materiālu 
ievietošana Facebook¸ Twitter, LinkedIn. 
 

Facebook¸ Twitter, LinkedIn. - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Informatīvo materiālu nosūtīšana kontaktbiržas 
dalībniekiem. 
 
 
 

e-pasts - kontaktbiržas dalībnieki. 
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N.B.  
- Pievienojiet saiti uz fotogrāfijām – tas atvieglos 
dalībnieku turpmāko komunikāciju. 
- Iekļaujiet kodolīgu atgādinājumu par EEN Latvija 
atbalsta iespējām turpmākajās gaitās, 
kontaktinformāciju, saites uz resursiem un sociālajiem 
medijiem. 

 
Pasākums: LTC pasākums TechIndustry 2019 – inovācijas stends  
Plānotais pasākuma laiks: 28. – 30. novembris 
 
Komunikācijas mērķis: Ar dažādu komunikācijas rīku palīdzību informēti uzņēmēji, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi un start-up uzņēmēji, kā arī 
izglītības iestādes, pētnieki un potenciālie sadarbības partneri par inovācijām mašīnbūves un tehniskas nozarē, to virzības iespējām tirgū, kā arī 
atbalsta iespējām, ko sniedz EEN, par pozitīvajiem piemēriem, ietekmi uz uzņēmējiem, atbalsta mērķgrupām un EEN uzdevumiem. 
 
Komunikācijas uzdevumi: atbilstība 1. - 6., 8., 9. uzdevumiem. 
 

PIRMSKOMUNIKĀCIJA 
Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- Informācijas par dalību publicēšana TechIndustry 
mājaslapā.  
- Logotipa publicēšana partneru sadaļā. 
- Logotips sasaistē ar een.lv  
- Tekstos - sasaiste ar EEN Latvija lomu pasākuma 
kontekstā. 
 

techindustry.lv - izstādes potenciālie 
dalībnieki, interesenti un 
organizācijas, 
- MVU ar inovāciju un 
starptautiskās sadarbības 
potenciālu, 
- izglītības un zinātnes jomas 
pārstāvji, pētnieki. 

8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- potenciālo dalībnieku saraksta apkopošana, izmantojot 
LTC datu resursus, 
- uzaicinājuma vēstules izsūtīšana potenciālajiem 
dalībniekiem. 
 

e-pasts - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
izglītības un zinātnes jomas 
pārstāvji. 
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N.B. Tekstos - sasaiste ar EEN Latvija funkcijām, lomu 
pasākuma kontekstā un pasākuma dalībnieku 
ieguvumus. 

8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- informācijas un uzaicinājuma piedalīties publicēšana 
mājaslapā. 
 
N.B. Uzsvars – praktiski ieguvumi no dalības inovācijas 
stendā / aktivitātēs, ko tas dod izaugsmes potenciālam. 

- een.lv 
- liaa.gov.lv 
- innovation.lv/ltc 
 

- potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
izglītības un zinātnes jomas 
pārstāvji. 

8 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- Facebook pasākuma izveide par inovācijas stendu, 
- potenciālo dalībnieku uzaicināšana piedalīties 
pasākumā (invite). 
- Aiciniet @fairtechindustry un @LIAALatvija pārpublicēt 
EEN Latvija Facebook pasākumu. 
 

Facebook - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
izglītības un zinātnes jomas 
pārstāvji, 
- Facebook lietotāji, 
- potenciālie izstādes 
apmeklētāji. 

8. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- Facebook komunikācija pasākuma lapā un Twitter 
ieraksti EEN Latvija profilā par: inovācijas stendu, 
dalībniekiem, reģistrāciju, ieguvumiem, Latvijas 
potenciālu, izaugsmes iespējām utml, praktiskiem 
jautājumiem - norises vieta, loģistika. 
 
 

Facebook un Twitter - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
izglītības un zinātnes jomas 
pārstāvji, 
- Facebook, Twitter lietotāji, 
- potenciālie izstādes 
apmeklētāji. 

8. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

- LinkedIn komunikācija par: inovācijas stendu, 
pieteikšanos, dalībniekiem, izaugsmes potenciālu, 
veiksmes stāstiem. 
 
N.B. ietveriet ieteikumus ārvalstu auditorijai ar sadarbību 
ar Latvijas partneriem. Infografikas veidā. 

LinkedIn - potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
izglītības un zinātnes jomas 
pārstāvji, 
- ārvalstu sadarbības partneri 
un interesenti. 

3. nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Teaser izveide - iepazīstinoša video izveide par 
inovācijas stenda dalībniekiem.  
 

Facebook, Twitter, LinkedIn - viedokļu līderi, eksperti, 
- ārvalstu sadarbības partneri 
un interesenti. 
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N.B. Iesakām veidot latviešu un angļu valodās. 
 
Pēc izveides: 
– komunicēšana Facebook, Twitter un LinkedIn. 
- sasaistiet ar @LIAALatvija. 

3 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Izdales materiālu un press kit izveide, ietverot: 
- informāciju par inovācijas stenda 

dalībniekiem, 
- infografikas par Latvijas jomas 

sasniegumiem, 
- dati un fakti par jomas aktualitātēm, 
- EEN Latvija loma un atbalsta mehānismi, 
- tematisko infografiku. Piemēram, “Latvijas 

inovācijas: 10 soļi no ieceres līdz 
realizācijai”. 

 
N.B. Latviešu, angļu un krievu valodās. 

Informatīvie materiāli. 
 

- izstādes apmeklētāji, 
- mediji. 

2 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Pirmsrelīze par inovācijas stendu un dalībniekiem 
reģionālajiem medijiem, ietverot informāciju par reģionu 
pārstāvību inovācijas stendā. 
 
N.B. Ja inovācijas stendā piedalās kāds no reģionu 
pārstāvjiem, uzrunājiet šo reģionu medijus atsevišķi. 

Preses relīze / e-pasts 
Reģionālo mediju apzvanīšana 

- reģionālie mediji, 
- pašvaldību mediji. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Informācijas par inovācijas stenda integrēšana 
TechIndustry preses relīzē. Izsūta – izstādes 
organizatori.  
 
N.B. Iesakām rindkopā par aktivitātēm izstādē integrēt 
par EEN Latvija lomu. 

Preses relīze / e-pasts - nacionālie mediji 
- reģionālie mediji 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

EEN Latvija / LTC pirmsrelīzes par inovācijas stendu un 
dalībniekiem izsūtīšana nacionālajiem medijiem, 
iekļaujot : 

- aktuālās tendences, 
- statistiku, 

Preses relīze / e-pasts - nacionālie mediji. 



70 
 

- izaicinājumus un atziņas, 
- infografikas un dalībnieku aprakstus. 

N.B.  
- Pievienojiet faktus un datus, infografikas un aprakstus 
par stenda dalībniekiem.  
- Latviešu un krievu valodās. Izsūtiet attiecīgajiem 
medijiem mērķēti. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Mediju uzrunāšana par interviju iespējām. 
 
N.B.  
- Interijas LR1 raidījumā “Kā labāk dzīvot” un LR4 
raidījumā “День за днем”. 
- Uzrunājiet medijus, ar kuriem sadarbojas TechIndustry. 

e-pasts, apzvanīšana - specializēto mediju 
pārstāvji. 

 
KOMUNIKĀCIJA PASĀKUMĀ 
Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

Pasākuma 
dienās 

Intervija LR1 raidījumam “Kā labāk dzīvot” un LR4 
raidījumā “День за днем”.  

LR1, LR4 - radio klausītāji, interesenti. 

Pasākuma 
laikā 

Video komunicēšana:  
- uz izstādes monitoriem,  
- EEN Latvija Facebook lapā un izstādes lapā. Aiciniet 
LIAA dalīties ar ierakstu @LIAALatvija. 

Facebook - izstādes auditorijas klātienē 
un attālinātā auditorija. 

Pasākuma 
laikā 

Komunikācija EEN Latvija Twitter, Facebook. 
 

Facebook, Twitter - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
laikā 

Informatīvie materiāli un konsultācijas klātienē. 
 

Informācija klātienē - izstādes apmeklētāji. 

 
PĒCKOMUNIKĀCIJA 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
Nedēļas 
laikā pēc 
pasākuma 

Preses relīze ziņu portāliem: “Latvijas inovācijas: 10 soļi 
no ieceres līdz realizācijai” 
 
N.B. Iesakām izveidot arī infografikas veidā, to var 
pievienot preses relīzei. 

Preses relīzes / e-pasts - ziņu portāli. 
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Uzreiz pēc 
pasākuma 

Pēcrelīze reģionālajiem medijiem, ietverot: 
- reģionālo MVU pārstāvību inovācijas stendā, 
- reģionālo MVU fotogrāfijas izstādē, 
- aktuālās tendences, 
- infografiku – “Latvijas inovācijas: 10 soļi no 

ieceres līdz realizācijai” 

Preses relīze / e-pasts - reģionālie mediji. 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Interviju pārpublicēšana un informatīvo materiālu 
ievietošana Facebook¸ Twitter, LinkedIn.  
 

Facebook¸ Twitter, LinkedIn. - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Nedēļas 
laikā pēc 
pasākuma 

Informatīvo materiālu izsūtīšana inovācijas stenda 
dalībniekiem un tiem, kas tika uzaicināti, taču nevarēja 
piedalīties: 

- EEN Latvija atbalsts turpmākajā darbā, 
- infografika,  
- kontakti, fotogrāfijas un video, 
- aiciniet sekot līdzi sociālajiem medijiem. 

e-pasts - inovācijas stenda dalībnieki, 
- potenciālie dalībnieki - MVU 
ar inovāciju un starptautiskās 
sadarbības potenciālu, 
izglītības un zinātnes jomas 
pārstāvji. 
 

Pēc 
pasākuma 

Ja nav sasniegta publicitāte, apsveriet iespēju 
nopublicēt reklāmas rakstu, ietverot: 

- datus un faktus, 
- infografiku, 
- veiksmes stāstus, 
- viedokļu līderu citātus. 

Reklāmas raksts Latvijas Bizness, 
Delfi.lv (krievu un latviešu) 
Tvnet.lv (krievu un latviešu) 

 
 
 
Pasākums: VDI seminārs par piegādes ķēdēm 
Plānotais pasākuma laiks: rudens 
 
Komunikācijas mērķis: Ar dažādu komunikācijas rīku palīdzību informēti uzņēmēji, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, par piegādes ķēdēm, kā arī 
par atbalsta iespējām, ko sniedz EEN uzņēmējiem, par pozitīvajiem piemēriem, ietekmi uz uzņēmējiem, atbalsta mērķgrupām un EEN uzdevumiem. 
 
Komunikācijas uzdevumi: atbilstība 1. - 3., 5. – 9. uzdevumiem. 
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PIRMSKOMUNIKĀCIJA 
Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- potenciālo dalībnieku saraksta apkopošana, izmantojot 
VDI datu bāzes un pieejamo informāciju, 
- uzaicinājuma vēstules izsūtīšana potenciālajiem 
dalībniekiem. 
 
N.B. Tekstā iesakām obligāti iekļaut: 
- sasaisti ar EEN Latvija lomu un pasākuma dalībnieku 
ieguvumus, 
- informāciju par EEN Latvija resursiem. 

e-pasts - MVU,  
- interesentu organizācijas. 
 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- informācijas un programmas publicēšana mājaslapā. - een.lv 
- vdi.gov.lv 
- liaa.gov.lv 

- MVU,  
- interesentu organizācijas. 
 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Informatīvo materiālu izveide: 
- infografika, 
- kodolīgs tematisko ieteikumu apkopojums. 
 
N.B. Latviešu un krievu valodās. 

Informatīvie materiāli - pasākuma dalībnieki. 

6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- Facebook pasākuma izveide @darbainspekcija lapā, 
- potenciālo dalībnieku uzaicināšana piedalīties 
pasākumā (invite), 
- EEN Latvija dalās Facebook lapā ar share. 
 
N.B. Pasākuma aprakstā iesakām obligāti iekļaut 
informāciju par EEN Latvija lomu, kā arī rindkopu par EEN 
Latvija atbalstu uzņēmējiem. 

Facebook - MVU,  
- interesentu organizācijas, 
- Facebook lietotāji. 

3. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

Facebook un Twitter komunikācija par: programmu, 
reģistrāciju, runātājiem, darba kārtību, norises vietu u.c. 
tēmām. EEN Latvija dalās ar ierakstiem, izmantojot share 
iespēju. 
 

Facebook un Twitter - MVU,  
- interesentu organizācijas, 
- Facebook, Twitter lietotāji. 
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3. nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Facebook tiešraides tehniskā sagatavošana Facebook - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

 
KOMUNIKĀCIJA PASĀKUMĀ 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
Pasākuma 
dienā 

Pasākuma tiešraide Facebook. Facebook - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
dienā 

Komunikācija Twitter, Facebook VDI kanālos. EEN Latvija 
dalās ar share. 

Facebook, Twitter - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
dienā 

 LinkedIn ieraksts EEN Latvija profilā par pasākumu: 
faktu lapa / tiešraide. 

LinkedIn - MVU, 
- interesentu organizācijas, 
- viedokļa līderi. 

Pasākuma 
dienā 

Informatīvo materiālu izdale dalībniekiem, konsultācijas 
uz vietas. 
 
N.B. Iesakām obligāti izsniegt dalībniekiem arī faktu lapu 
par EEN Latvija atbalsta rīkiem. 

Informatīvais materiāls - pasākuma dalībnieki. 

Pasākuma 
dienā 

Izdaliet pasākuma dalībniekiem anketu par to, 
- kā uzzināja par EEN Latvija? 
- kādi pakalpojumi nepieciešami? 
- kā vērtē darbu? 
- kādus pakalpojumus vēlētos saņemt turpmāk? 
- ko ieteiktu uzlabot? utt. 

Aptauja, anketa - pasākuma dalībnieki. 

 
PĒCKOMUNIKĀCIJA 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
Uzreiz pēc 
pasākuma 

Tiešraides ieraksta un informatīvo materiālu 
nopublicēšana mājaslapā. 

- een.lv 
- vdi.govlv 
- liaa.gov.lv 

- MVU,  
- interesentu organizācijas. 
 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Tiešraides ieraksta un informatīvo materiālu nosūtīšana 
pasākuma dalībniekiem. Kā arī tiem dalībniekiem, kas 
tika apzināti, bet nevarēja piedalīties. 

e-pasts - MVU,  
- interesentu organizācijas. 
 



74 
 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Tiešraides ieraksta un informatīvo materiālu 
nopublicēšana VDI Facebook un Twitter. 
 

Facebook¸ Twitter. - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

 
Pasākums: VDI seminārs par IKT / digitalizāciju un darba aizsardzību 
Plānotais pasākuma laiks: rudens 
 
Komunikācijas mērķis: Ar dažādu komunikācijas rīku palīdzību informēti IKT jomas uzņēmēji, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, par darba 
aizsardzību un VDI rīkiem, kā arī par atbalsta iespējām, ko sniedz EEN, par pozitīvajiem piemēriem, ietekmi uz uzņēmējiem, atbalsta mērķgrupām un 
EEN uzdevumiem. 
 
Komunikācijas uzdevumi: atbilstība 1. - 3., 5. - 9. uzdevumiem. 
 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
6 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- potenciālo dalībnieku saraksta apkopošana, izmantojot 
VDI datu bāzes un pieejamo informāciju, 
- uzaicinājuma vēstules izsūtīšana potenciālajiem 
dalībniekiem. 
 
N.B. Tekstā iesakām obligāti iekļaut: 
- sasaisti ar EEN Latvija lomu un pasākuma dalībnieku 
ieguvumus, 
- informāciju par EEN Latvija resursiem. 

e-pasts - MVU,  
- interesentu organizācijas. 
 

4 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- informācijas un programmas publicēšana mājaslapā. - een.lv 
- vdi.gov.lv 
- liaa.gov.lv 
- innovation.lv/ltc 

- MVU,  
- interesentu organizācijas. 
 

4 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Izdales materiālu un press kit izveide, ietverot: 
- infografiku par OIRA un darba aizsardzības 
pasākumiem, 
- pozitīvos piemērus par OIRA izmantošanu, 
- ietvert veiksmīgo piemēru par darba aizsardzības 
pasākumu ieviešanu IKT/digitalizācijas jomā, 

Informatīvie materiāli - pasākuma dalībnieki, 
- mediji. 
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- aktuālo statistiku par riskiem un darba aizsardzības 
pasākumiem, 
- kodolīgu apkopojumu “10 padomi drošai darba videi”. 
 
N.B. Latviešu un krievu valodās. 

4 nedēļas 
pirms 
pasākuma 

- Facebook pasākuma izveide @darbainspekcija lapā, 
- potenciālo dalībnieku uzaicināšana piedalīties 
pasākumā (invite), 
- EEN Latvija dalās Facebook lapā ar share. 
 
N.B. Pasākuma aprakstā iesakām obligāti iekļaut 
informāciju par EEN Latvija lomu, kā arī rindkopu par EEN 
Latvija atbalstu uzņēmējiem. 

Facebook - MVU,  
- interesentu organizācijas, 
- Facebook lietotāji. 

4. nedēļa 
pirms 
pasākuma 
līdz 
pasākuma 
dienai 

Facebook un Twitter komunikācija par: programmu, 
reģistrāciju, runātājiem, darba kārtību, norises vietu u.c. 
tēmām. EEN Latvija dalās ar ierakstiem, izmantojot share 
iespēju. 
 

Facebook un Twitter - MVU,  
- interesentu organizācijas, 
- Facebook lietotāji. 

4. nedēļas 
pirms 
pasākuma 

Facebook tiešraides tehniskā sagatavošana 
pārraidīšanai @darbainspekcija lapā 

Facebook - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Ekspertu dalība LR1 raidījumā “Kā labāk dzīvot” un LR4 
raidījumā “День за днем”. 
 
N.B. IKT jomas eksperts (piemēram, Kaspersky), VDI 
eksperts un EEN Latvija pārstāvis. 

e-pasts, apzvanīšana LR1 / LR4 auditorija 
 

1 nedēļa 
pirms 
pasākuma 

Pirmsrelīzes izsūtīšana nacionālajiem un reģionālajiem 
medijiem par pasākumu: 
 
- uzsverot iespēju vērot pasākumu tiešraidē, 
- papildinot ar statistiku, faktiem,  
- pievienojot infografiku. 
 

Preses relīze / e-pasts - reģionālie mediji, 
- pašvaldību mediji. 
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KOMUNIKĀCIJA PASĀKUMĀ 
Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 

Pasākuma 
dienā 

Pasākuma tiešraide Facebook @darbainspekcija lapā. 
Share EEN Latvija lapā. 

Facebook - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
dienā 

Komunikācija Twitter, Facebook VDI kanālos. EEN Latvija 
dalās ar share. 

Facebook, Twitter - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pasākuma 
dienā 

 LinkedIn ieraksts EEN Latvija profilā par pasākumu: 
kodolīga faktu lapa “10 padomi drošai darba videi”. 
 

LinkedIn - MVU, 
- interesentu organizācijas, 
- viedokļa līderi. 

Pasākuma 
dienā 

Praktisku ieteikumu apkopojums pasākuma dalībniekiem 
“10 padomi drošai darba videi” 

Informatīvais materiāls - pasākuma dalībnieki. 

Pasākuma 
dienā 

Izdaliet pasākuma dalībniekiem anketu par to, 
- kā uzzināja par EEN Latvija? 
- kādi pakalpojumi nepieciešami? 
- kā vērtē darbu? 
- kādus pakalpojumus vēlētos saņemt turpmāk? 
- ko ieteiktu uzlabot? utt. 

Aptauja, anketa - pasākuma dalībnieki. 

 
PĒCKOMUNIKĀCIJA 

Laika rāmis Aktivitātes un vēstījumi Kanāli un rīki Auditorijas 
Uzreiz pēc 
pasākuma 

Pēcrelīzes izsūtīšana, ietverot: 
- informāciju par visbiežāk sastopamajiem riskiem un 
darba aizsardzības pasākumiem, 
- infografiku – padomu sarakstu par darba vides 
uzlabošanu, 
- tiešraides ierakstu. 
 
N.B. Iesakām obligāti iekļaut atsauci uz EEN Latvija 
lomu. 

Preses relīze / e-pasts - ziņu portāli, reģionālie 
mediji. 

Uzreiz pēc 
pasākuma 

Tiešraides ieraksta un informatīvo materiālu 
nopublicēšana mājaslapā. 

- een.lv 
- vdi.govlv 
- liaa.gov.lv 
- innovation.lv/ltc 

- MVU,  
- interesentu organizācijas. 
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Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Tiešraides ieraksta un informatīvo materiālu nosūtīšana 
pasākuma dalībniekiem. Kā arī tiem potenciālajiem 
dalībniekiem, kas tika apzināti, bet nevarēja piedalīties. 

e-pasts - MVU,  
- interesentu organizācijas. 
 

Ne vēlāk kā 
nākamajā 
dienā 

Tiešraides ieraksta un informatīvo materiālu 
nopublicēšana Facebook un Twitter. 
 

Facebook¸ Twitter. - pasākuma attālinātā 
auditorija. 

Pēc 
publikācijas 

Mediju publikāciju pārpublicēšana sociālajos tīklos un 
mājaslapā. 

Facebook¸ Twitter, mājaslapa. - MVU, 
- interesentu organizācijas. 

Pēc 
pasākuma 

Ja nav sasniegta publicitāte, apsveriet iespēju 
nopublicēt reklāmas rakstu, ietverot: 

- datus un faktus, 
- infografiku, 
- veiksmes stāstus, 
- viedokļu līderu citātus. 

Reklāmas raksts Latvijas Bizness, 
Delfi.lv (krievu un latviešu) 
Tvnet.lv (krievu un latviešu) 
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2019. gadā ieplānotās komunikācijas SVID analīze 

Šajā SVID faktoru tabulā apkopojām tādas iekšējo un ārējo faktoru priekšrocības un 

problēmas, ar kurām EEN Latvija var saskarties 2019. gada komunikācijā.  

Iespējamo vājo pušu novēršanai aicinām praktiski pielietot šajā komunikācijas stratēģijā 

izvirzītos ieteikumus komunikācijas prakses uzlabošanai, kā arī sekot līdzi komunikācijas 

plāna ieviešanai.  

Iekšējie faktori 
Stiprās puses Vājās puses 

- skaidri noteikts komunikācijas rīcību plāns 
2019. gadam; 
- skaidri un praktiski pielietojami ieteikumi 
publiskas komunikācijas uzlabošanai ar 
dažādu komunikācijas rīku palīdzību; 
- izstrādātās komunikācijas stratēģijas 
rezultātā informēts personāls par 
komunikācijas stratēģiskajiem aspektiem 
un praktiskajām aktivitātēm;  
- skaidri definēts EEN Latvija darbības 
ietvars; 
- plašs unikālo pakalpojumu klāsts, kas ir 
potenciāli aktuāls daudziem Latvijas MVU 
un sadarbības partneriem ārzemēs; 
- padziļināts darba rīku fokuss uz 
inovācijām; 
- komunikācijas vadlīniju un palīgmateriālu 
esamība; 
- personāla kompetence un dažādu darba 
rīku padziļināta pārzināšana; 
- sadarbība ar uzticamajiem partneriem – 
paplašina komunikācijas iespējas; 
- aktivitāšu organizēšana prominentajos 
Latvijas un ārvalstu pasākumos, izstādēs – 
sniedz papildu komunikācijas instrumentus; 
- finansējums – ļauj īstenot plašāku 
komunikācijas pasākumu klāstu; 
- esošo komunikācijas rīku dažādība – ļauj 
padziļināt komunikāciju; 
- personāla atsaucība, tendence uz dialogu 
un gatavība ieviest jaunus komunikācijas 
risinājumus. 

- komunikācijas virsmērķis var netikt 
sasniegts, ja komunikācijas aktivitātes 
netiek ieviestas regulāri; 
- var tikt apdraudēta atbilstība EEN Latvija 
komunikācijas ietvaram, ja netiek ņemti vērā 
stratēģijā konstatētie aspekti un izvirzītie 
ieteikumi; 
- iespējams – nepietiekamā kapacitāte 
stratēģijas un plāna aktivitāšu ieviešanai. 

Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 
- EEN globālā tīkla atbalsta izmantošana; 
- EEN Latvija mērķauditoriju nominālā 
interese par attīstības iespējām; 
- ārējo finanšu resursu pieejamība; 
- 2019. gada komunikācijas stratēģijas un 
plāna ieviešana, iesaistot ārējos partnerus; 
- izstrādāto ieteikumu ieviešana praksē arī 
no partneru (LIAA un LTC) puses; 
- iespējas turpināt organizēt aktivitātes 
prominento pasākumu un izstāžu ietvaros. 

- nepietiekama atsaucība no partneru puses 
par kopīga komunikācijas plāna ieviešanu; 
- komunikācijas budžeta samazināšana; 
- EEN personāla nomaiņa, kompetences un 
konsultatīvā atbalsta sarukums.   
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Komunikācijas efektivitātes un sasniegto rezultātu mērīšana 

Komunikācijas efektivitātes mērīšanai iesakām vadīties pēc formulas, ko piedāvā loģiska modeļa pieeja jeb The Logic Model Approach. To plaši pielieto 

komunikācijas speciālisti praksē, lai izmērītu ieguldīto resursu atdeves efektivitāti, sasniegto rezultātu kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, kā arī uzstādītā 

mērķa īstenojumu ilgtermiņā. 

3. attēls: formula EEN Latvija komunikācijas rezultātu mērīšanai (pamatojoties uz loģiska modeļa pieejas - The Logic Model Approach). 
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Komunikācijas efektivitātes mērīšanai nepieciešams veikt sekojošas darbībās: 

1. Definēt atvēlēto budžetu un cilvēkresursus, izrietot no 2019. gada komunikācijas 

plāna un EEN Latvija iespējām. 

2. Definēt īstenojamās aktivitātes. Tās 2019. gada griezumā ir ietvertas komunikācijas 

plānā. 

3. Definēt praktiskos kritērijus, pēc kuriem tiks veikta kvantitatīvā mērīšana 

komunikācijas virsmērķa sasniegšanai (piedāvājumu sk. zemāk). 

4. Nofiksēt stāvokli gada sākumā – cik konsultācijas sniegtas klātienē, telefoniski un e-

pastos, kāds ir vidējais pasākumu apmeklējums, kāds ir publikāciju skaits 2018. gada 

beigās, kāds ir reach sociālajos medijos 2019. gada sākumā, kāds ir kopējais EEN 

Latvija klientu skaits. Šo sarakstu papildiniet ar citiem EEN Latvija būtiskiem 

faktoriem. 

5. Regulāri veikt šo faktoru monitoringu. Sociālo mediju efektivitātes mērīšanai veiciet 

monitoringu ik nedēļu. Citu faktoru monitoringu – pirms un pēc komunikācijas 

aktivitāšu bloka ieviešanas (sk. 2019. gada plānu). 

6. Gada noslēgumā – veikt efektivitātes monitoringu, definējot izmaiņas salīdzinājumā 

ar gada sākumu. 

 

Kā minējām iepriekš, 2019. gada komunikācijas stratēģiskais fokuss ir: 

Ar mūsdienīgu komunikāciju motivēt mazos un vidējos uzņēmējus, jo īpaši start-up 
uzņēmējus, kuriem ir starptautiskās izaugsmes un inovāciju potenciāls, izmantot Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkla rīkus ar vadmotīvu “Eiropas Biznesa atbalsta tīkls – iespēja jūsu 
uzņēmuma attīstībai”. 
 
Līdz ar to rezultātu mērīšanai piedāvājam vadīties pēc sekojošiem faktoriem: 

Kritērijs Pirms pasākuma  
 

Pēc pasākuma 

Komunikācijas 
rīki 

X preses relīzes 
X publikācijas pēc preses relīzēm 
X reklāmas raksti 
X Informatīvie materiāli 
X ieraksti Facebook 
X ieraksti Twitter 
X ieraksti LinkedIn 
 

Y preses relīzes 
Y publikācijas pēc preses relīzēm 
Y reklāmas raksti 
Y Informatīvie materiāli 
Y ieraksti Facebook 
Y ieraksti Twitter 
Y ieraksti LinkedIn 
 

Mērķauditorijas 
sasniedzamība 

X saņemtie zvani 
X saņemtie e-pasti 
X konsultācijas klātienē 
X pasākumu dalībnieki 
X pasākumu dalībnieku reakcijas 
(anketa) 
X sasniegtā auditorija Facebook 
X sasniegtā auditorija Twitter 
X sasniegtā auditorija LinkedIn 
X mājaslapas auditorija 
 

Y saņemtie zvani 
Y saņemtie e-pasti 
Y konsultācijas klātienē 
Y pasākumu dalībnieki 
Y pasākumu dalībnieku reakcijas 
(anketa) 
Y sasniegtā auditorija Facebook 
Y sasniegtā auditorija Twitter 
Y sasniegtā auditorija LinkedIn 
Y mājaslapas auditorija 
 

Pakalpojumu 
izmantošana 

X klienti Y klienti 

 

Rezultātu salīdzinājums sniegs informāciju par rādītāju pieaugumu vai kritumu gada laikā.  
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Šo shēmu iesakām izmantot arī efektivitātes mērīšanai gada griezumā. Proti, X – rezultāti 

2019. gada sākumā (ietverot 2018. gada rezultātus) un Y – rezultāti 2019. gada beigās.  

Papildu ieteikumi efektivitātes monitoringam: 

- Izvērtējot publikāciju/sižetu daudzumu, sadaliet to vairākos blokos. Proti, 1. blokā – 

kanāli ar vislielāko mērķauditorijas sasniedzamības potenciālu (900 sekundes, 

Latvijas Bizness, Dienas Bizness, Delfi.lv, Tvnet.lv, LR1, LR4 u.c.), 2. blokā – reģionālie 

mediji un ziņu aģentūras, 3. blokā – portāli ar zemāku sasniedzamības faktoru. 

Tādejādi iegūsies gan kvantitatīvo, gan kvalitatīvo publicitātes koeficientu. 

- Ja konstatējat, ka auditorijas sasniedzamība sociālajos medijos ir zema, koriģējiet to 

ar ierakstu reklamēšanu (boosting). 

- Aptaujājot pasākumu dalībniekus (sk. aptaujas aktivitātes 2019. gada plānā), ietveriet 

jautājumus par apmierinātību ar EEN Latvija pakalpojumiem. Tādejādi varēsiet 

regulāri veikt arī darba kvalitatīvo rādītāju izvērtēšanu. Tostarp, sekot līdzi vadmotīva 

“Eiropas Biznesa atbalsta tīkls – iespēja jūsu uzņēmuma attīstībai” iedzīvināšanai. 

- Aptaujas palīdzēs saprast reālo jaunā klienta vai interesenta profilu. 

- Vismaz reizi gadā veiciet esošo klientu lojalitātes indeksa noteikšanu (Net Promoter 

Score). 

- Nosakiet komunikācijas vērtību. Aprēķiniet ieguldītos resursus (ietverot 

cilvēkresursus) attiecībā pret katru ieguldīto mērķauditorijas pārstāvi (interesentu, 

klientu, partneri). 
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1.pielikums 
Publikāciju analīzes rezultāti 

 

Medijs Nosaukums Norāde par 
reklāmu 

Datums Vēstījumi publikācijā Teksta 
mērķauditorija 

Atbilstība komunikācijas 
mērķim, uzdevumiem, 
vēstījumiem 
 

Portāls 
la.lv 

Darba risku 
izvērtēšana kļūst 
vienkāršāka, 
izmantojot 
tiešsaistes 
programmatūru OiRa 

Jā 25.10.2018. - jauns interaktīvs rīks, palīdz mazajiem 
uzņēmumiem apzināt darbavietā esošos 
vides faktorus un novērtēt, cik liels ir 
nodarbināto saslimšanas vai nelaimes 
gadījumu risks, 
- rīks atvieglo darba aizsardzības 
pasākumus uzņēmējiem un samazina 
birokrātiskas procedūras. 
 

- portāla la.lv lasītāji: 
plaša sabiedrība, 
- jaunuzņēmumi, 
mazie uzņēmumi, 
- iestādes. 

Saskanīgums ar EEN Latvija 
komunikācijas lielumiem (66% 
jeb 4 kritēriji no 6): 
- uzdevumi, 
- mērķauditorijas, 
- rīki, 
- partneri. 
 
Nesaskaņas: 
-vēstījumi, 
- mērķis. 
 
Piezīmes: 
- informatīvs un izglītojošs par 
darba aizsardzības 
pasākumiem, 
- EEN atpazīstamība veicināta 
ar logotipa starpniecību, 
- neinformētam lasītājam var 
nebūt skaidra EEN Latvija loma, 
- līdz ar to, ka rakstā nav 
norādes uz saikni ar EEN 
Latvija, raksts nesatur tiešus 
EEN vēstījumus un mērķi. 

Žurnāls 
“Kapitāls” 

Neapjukt Eiropas 
likumdošanas 
labirintos 

Jā 10.2018. - EEN Latvija palīdz Latvijas uzņēmējiem 
atrisināt jautājumus, kas saistīti ar 
uzņēmējdarbību ārvalstīs, atrast 

- žurnāla “Kapitāls” 
auditorija: indivīdi, 
kas interesējas par 

Atbilst 3 EEN komunikācijas 
pamata vēstījumiem, EEN 
Latvija komunikācijas 
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sadarbības partnerus, iegūt lielāku 
atpazīstamību ārvalstu tirgos, 
- EEN ir nepieciešamā kompetence un 
mehānismi, lai atbalstītu vietējo 
uzņēmumu ienākšanu ārvalstu tirgos, 
- EEN Latvija sniedz praktisku informāciju 
par specifiskiem biznesa jautājumiem, 
īpašu uzmanību pievēršot mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, 
- daudzveidīgie EEN atbalsta pasākumi 
piedāvā arī apmācības Latvijas mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem, 
- EEN Latvija palīdz arī finansējuma 
piesaistē, 
- attīstībai nepieciešamo informāciju var 
iegūt vēršoties uz EEN un mājaslapā 
www.een.lv  

biznesa vidi un savu 
attīstību. Latvijas 
uzņēmēji, dažādu 
līmeņu vadītāji un 
speciālisti20, 
- esošie uzņēmumi 
ar ambīcijām 
paplašināt darbību 
uz ārvalstīm, 
- jaunuzņēmumi, 
start-up uzņēmumi, 
- iestādes, NVO. 

uzdevumiem un komunikācijas 
mērķim.  
Atbilstoša mērķgrupu un 
partneru izvēle. 
Saskanīgums: 100% 

Žurnāls 
“Kapitāls” 

Eiropas atbalsts 
zinātnei un 
inovācijām 

Jā 09.2018. - ES programma Horizon 2020 nodrošina, 
lai Eiropā būtu pasaules līmeņa zinātne un 
tehnoloģijas, kas veicina ekonomisko 
izaugsmi, 
- programma paver plašas iespējas 
daudzās nozarēs gan pētniecībā, gan arī 
uzņēmējdarbībā, 
- programmas finanšu instruments ir 
iespēja ilgtspējīgai attīstībai, arī Latvijas 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
jaunuzņēmumiem, universitātēm un 
pētniecības centriem, 
- programmas kontaktbirža ir viens no 
instrumentiem, kā uzrunāt potenciālos 

- žurnāla “Kapitāls” 
auditorija: indivīdi, 
kas interesējas par 
biznesa vidi un savu 
attīstību. Latvijas 
uzņēmēji, dažādu 
līmeņu vadītāji un 
speciālisti21, 
- mazie un vidējie 
uzņēmumi, 
jaunuzņēmumi, 
- izglītības un 
zinātnes iestādes. 

Atbilst 2 EEN komunikācijas 
pamata vēstījumiem:  
 
-Mēs apvienojam starptautisko 
uzņēmējdarbības ekspertīzi ar 
vietējām zināšanām, lai 
palīdzētu nokļūt jūsu 
inovācijām jaunajos tirgos. 
- Mēs palīdzam jūsu biznesam 
attīstīties ātrāk, izmantojot 
piemērotus palīdzības rīkus, 
jaunas tirdzniecības 
sadarbības iespējas un pieeju 
finanšu rīkiem. 

                                                             
20 Vadoties pēc žurnāla “Kapitāls” identificētajām mērķauditorijām: https://kapitals.lv/ 
21 Turpat. 

https://kapitals.lv/
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partnerus un sastapt pieredzējušus 
projektu iesniedzējus un vērtētājus, 
- Informāciju var iegūt EEN Latvija 
mājaslapā www.een.lv.  
 

 
Pilnīgākai EEN komunikācijas 
mērķa sasniegšanai trūkst 
plašākas atsauces uz EEN 
Latvija lomu Horizon 2020 
programmas kontekstā. Ja šīs 
informācijas nav, lasītājam var 
nebūt skaidrs, kādēļ jāvēršas 
tieši šajā lapā.  
 
Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas uzdevumiem un 
mērķim. Atbilstoša mērķgrupu 
un partneru izvēle. 

Portāls 
la.lv 

Atrast sadarbības 
partnerus kļūst 
arvien vieglāk 

Jā 25.09.2018. - EEN Latvija mehānismi palīdz atrast 
partnerus veiksmīgai projektu īstenošanai, 
- EEN Latvija pārziņā ir rīki, lai atrastu 
informāciju par biznesa, tehnoloģiju un 
pētniecības sadarbības piedāvājumiem no 
vairāk nekā 60 valstīm, 
- ar EEN Latvija palīdzību ir iespējams 
nodibināt kontaktus ar patiesi 
ieinteresētajiem partneriem, 
- EEN Latvija rīcībā ir nepieciešamā 
kompetence, lai palīdzētu rezultatīvāk 
Latvijas uzņēmējiem atrast sadarbības 
partnerus un izmantot pieejamos atbalsta 
mehānismus. 

- portāla la.lv lasītāji: 
plaša sabiedrība, 
- jaunuzņēmumi, 
uzņēmumi ar 
attīstības potenciālu 
uz ārvalstīm, 
- izglītības un 
zinātnes iestādes, 
- izglītības un 
zinātnes iestādes, 
- iestādes, NVO. 

Atbilst 3 EEN komunikācijas 
pamata vēstījumiem, EEN 
Latvija komunikācijas 
uzdevumiem un komunikācijas 
mērķim.  
Atbilstoša mērķgrupu un 
partneru izvēle. 
Saskanīgums: 100% 

Portāls 
la.lv 

Iespēja uzņēmumiem 
iegūt finansējumu un 
partnerus 
programmā 
“Apvārsnis 2020” 

Jā 7.09.2018. - EK ar programmu Horizon 2020 atbalsta 
jaunas idejas un inovācijas – mazie un 
vidējie uzņēmumi vairāk nekā 30 valstīs 
var piesaistīt finansējumu un pārvērst 
idejas konkurētspējīgos produktos, 

- portāla la.lv lasītāji: 
plaša sabiedrība, 
- uzņēmēji, jo īpaši 
mazie, vidējie un 
start-up, 
-iestādes, NVO, 

Atbilst 3 EEN komunikācijas 
pamata vēstījumiem, EEN 
Latvija komunikācijas 
uzdevumiem un komunikācijas 
mērķim.  
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- ar programmas palīdzību uzņēmumi un 
pētnieki iegūst pieredzi, jaunus kontaktus, 
tostarp jaunu tehnoloģiju izpētē un 
sadarbībā ar Eiropas zinātniskajiem 
centriem, 
- EEN Latvija rīkotās aktivitātes un atbalsts 
ir iespēja Latvijas maziem, vidējiem un 
start-up uzņēmumiem, kā arī pētniekiem 
un pētnieciskajām iestādēm nodibināt 
kontaktus ar potenciālajiem partneriem. 

- izglītības un 
zinātnes iestādes. 
 

Atbilstoša mērķgrupu un 
partneru izvēle. 
Saskanīgums: 100% 

Dienas 
Bizness 

Soli priekšā Latvijas 
pārtikas nākotnei 

Nē 11.09.2018. - starptautiskajā izstādē regulāri nonāk 
Latvijas inovatīvie produkti, kas top 
sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem un 
pētniekiem, vai kuru izstrādē izmantota 
kāda no EK atbalsta programmām, 
- inovatīviem Latvijas zinātnieku 
izgudrotajiem risinājumiem ir potenciāls 
gan vietējā, gan ārvalstu tirgos, 
- potenciālu palīdz realizēt ar EEN Latvija 
mehānismu palīdzību. 
 

-“Dienas Bizness” 
auditorija, 
- zinātnieki, 
izgudrotāji ar 
komercializējamām 
idejām, 
- izglītības un 
zinātnes institūcijas, 
- tehnoloģiju 
uzņēmumi, jo īpaši 
jaunuzņēmumi. 

Atbilst 3 EEN komunikācijas 
pamata vēstījumiem, EEN 
Latvija komunikācijas 
uzdevumiem un komunikācijas 
mērķim.  
Atbilstoša mērķgrupu un 
partneru izvēle. 
Saskanīgums: 100% 

Žurnāls 
“Kapitāls” 

ES dod iespēju risināt 
pārrobežu strīdus 
ātrāk un efektīvāk 

Jā 08.2018. - Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums – 
iespēja ātrai un efektīvai pārrobežu prasību 
kārtošanai,  
- arī Latvijas uzņēmējiem ir instruments 
strīdu kārtošanai ar citu valstu 
uzņēmumiem un, parāda gadījumā, kontu 
iesaldēšanai. 

- žurnāla “Kapitāls” 
auditorija: indivīdi, 
kas interesējas par 
biznesa vidi un savu 
attīstību. Latvijas 
uzņēmēji, dažādu 
līmeņu vadītāji un 
speciālisti22, 
- esošie uzņēmumi 
ar ambīcijām 

Saskanīgums ar EEN Latvija 
komunikācijas lielumiem (66% 
jeb 4 kritēriji no 6): 
- uzdevumi, 
- mērķauditorijas, 
- rīki, 
- partneri. 
 
Nesaskaņas: 
-vēstījumi, 
- mērķis. 

                                                             
22 Vadoties pēc žurnāla “Kapitāls” identificētajām mērķauditorijām: https://kapitals.lv/ 

https://kapitals.lv/
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paplašināt darbību 
uz ārvalstīm, 
- uzņēmumi, kam jau 
ir sadarbība ar 
ārvalstu partneriem. 

 
Piezīmes: 
- informatīvs un izglītojošs par 
uzņēmēju tiesībām, kārtojot 
strīdus ar ārvalstu partneriem 
un piedzenot parādus, 
- EEN atpazīstamība veicināta 
ar logotipa starpniecību, 
- neinformētam lasītājam var 
nebūt skaidra EEN Latvija loma, 
- līdz ar to, ka rakstā nav 
norādes uz saikni ar EEN 
Latvija, raksts nesatur tiešus 
EEN vēstījumus un mērķi, 
- pozitīvi, ka EEN 
atpazīstamība tiek sekmēta 
blakus kolonnā, kur norādīti arī 
EEN rīkotie pasākumi. Iesakām 
komunikācijas veicināšanai, 
lietot arī pilnu iestādes 
nosaukumu, pievienot saiti uz 
mājaslapu, iekļaut iestādes 
lomu. 

Portāls 
la.lv 

Idejas arī ir īpašums: 
tuvplānā par 
intelektuālā īpašuma 
aizsardzību 

Jā 25.08.2018. - intelektuālo īpašumu nepieciešams 
aizsargāt, lai darbu autori gūtu no tiem 
labumu un nepieļautu, ka darbs tiek 
nelikumīgi pārdots ar cita autora vārdu, 
- nodrošinot aizsardzību, uzņēmums spēj 
veiksmīgi turpināt darboties, 
- intelektuālā īpašuma informācijas centrs 
sniedz atbalstu intelektuālā īpašuma 
aizsardzības jautājumos, 

- portāla la.lv lasītāji: 
plaša sabiedrība, 
- uzņēmēji, 
- NVO, 
- pašvaldības, 
- izglītības un 
zinātnes iestādes. 
 

Saskanīgums ar EEN Latvija 
komunikācijas lielumiem (66% 
jeb 4 kritēriji no 6): 
- uzdevumi, 
- mērķauditorijas, 
- rīki, 
- partneri. 
 
Nesaskaņas: 
-vēstījumi, 
- mērķis. 



89 
 

- darbības veicamas saprotami un ātri, 
darbinieki sniedz nepieciešamo atbalstu un 
palīdz atrisināt problēmsituācijas, 
- intelektuālā īpašuma aizsardzība svarīga 
arī ārzemēs, EK intelektuālā īpašuma 
pakalpojumu iniciatīvas ietvaros var 
saņemt bezmaksas konsultācijas par 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, 
- Latvijā atbalstu sniegs intelektuālā 
īpašuma aizsardzības centrs dažādos 
saziņas veidos. 

 
Piezīmes: 
- informatīvs un izglītojošs par 
intelektuālā īpašuma 
aizsardzību, 
- EEN atpazīstamība veicināta 
ar logotipa starpniecību, 
- neinformētam lasītājam var 
nebūt skaidra EEN Latvija loma, 
- līdz ar to, ka rakstā nav 
norādes uz saikni ar EEN 
Latvija, raksts nesatur tiešus 
EEN vēstījumus un mērķi. 

Portāls 
la.lv 

Palīdzība 
uzņēmējiem Eiropas 
Savienības 
tiesībpārkāpumu 
risināšanā 

Jā 03.08.2018. - ES atbalsta instruments SOLVIT un tā 
Latvijas pārstāvniecība palīdz 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem risināt 
problēmas, kas radušās valsts iestāžu 
nepareizi piemērota ES dalībvalstu iekšējā 
tirgus tiesību akta rezultātā, 
- SOLVIT Latvijas pārstāvniecība, kas 
atrodas EM pārraudzībā, risina plašu 
jautājumu spektru, palīdzot risināt 
situācijas, kad publiskā sektora iestāde 
neievēro ar ES garantētās tiesības, 
- taču SOLVIT nav garantija jebkuras 
problēmsituācijas atrisināšanai – pastāv 
izņēmumi, 
- sūdzības par ir jāiesniedz SOLVIT 
Latvijas pārstāvniecībā, kas pēcāk sazinās 
ar attiecīgās valsts pārstāvniecību, lai 
kopīgi risinātu citā valstī radušās 
neskaidrības. 
 

- portāla la.lv lasītāji: 
plaša sabiedrība, 
- uzņēmēji, 
- NVO, 
- pašvaldības, 
- izglītības un 
zinātnes iestādes. 
 

Saskanīgums ar EEN Latvija 
komunikācijas lielumiem (66% 
jeb 4 kritēriji no 6): 
- uzdevumi, 
- mērķauditorijas, 
- rīki, 
- partneri. 
 
Nesaskaņas: 
-vēstījumi, 
- mērķis. 
 
Piezīmes: 
- informatīvs un izglītojošs par 
ES garantēto tiesību 
aizstāvēšanu, 
- EEN atpazīstamība veicināta 
ar logotipa starpniecību, 
- neinformētam lasītājam var 
nebūt skaidra EEN Latvija loma, 
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- līdz ar to, ka rakstā nav 
norādes uz saikni ar EEN 
Latvija, raksts nesatur tiešus 
EEN vēstījumus un mērķi. 

Portāls 
la.lv 

Ekoproduktu 
ražošana – nākotnes 
potenciāls 
uzņēmumiem 

Jā 22.06.2018. - jauns ES atbalsta projekts - Eiropas 
Resursu efektivitātes zināšanu centrs – 
sniedz atbalstu ekoproduktu ražošanā 
strādājošiem uzņēmumiem, 
- uzņēmumu interese par ekodizainu 
pieaug, 
- ekodizaina ieviešana, jo īpaši maziem 
uzņēmumiem, var būt sarežģīta 
kapacitātes trūkuma dēļ,  
- tādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt atbalsta 
instrumentus. 
 

- portāla la.lv lasītāji: 
plaša sabiedrība, 
- jauni uzņēmumi, 
kas darbojas vai 
vēlas darboties 
ekoproduktu 
ražošanā, 
- ideju autori. 

Saskanīgums ar EEN Latvija 
komunikācijas lielumiem (66% 
jeb 4 kritēriji no 6): 
- uzdevumi, 
- mērķauditorijas, 
- rīki, 
- partneri. 
 
Nesaskaņas: 
-vēstījumi, 
- mērķis. 
 
Piezīmes: 
- informatīvs un izglītojošs par 
ekoproduktu marķējumiem un 
iezīmē problemātiku, proti, 
iespējamās uzņēmumu 
problēmas, ieviešot ekodizainu, 
- EEN atpazīstamība veicināta 
ar logotipa starpniecību, 
- neinformētam lasītājam var 
nebūt skaidra EEN Latvija loma, 
- līdz ar to, ka rakstā nav 
norādes uz saikni ar EEN 
Latvija, raksts nesatur tiešus 
EEN vēstījumus un mērķi. 
 

Žurnāls 
“Kapitāls” 

Uzņēmējiem atvērta 
visa pasaule 

Jā 06.2018. - EEN uzņēmējiem atvieglo rūpīgas izpētes 
veikšanu, kas nepieciešama pirms ārvalstu 
tirgu iekarošanas, 

- žurnāla “Kapitāls” 
auditorija: indivīdi, 
kas interesējas par 

Atbilst 3 EEN komunikācijas 
pamata vēstījumiem, EEN 
Latvija komunikācijas 
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- uzņēmēji iesaka izmantot EEN 
pakalpojumus, kas paver daudzas iespējas 
izaugsmei starptautiskā līmenī, 
- sadarbība ar EEN ir lielisks veids, kā gūt 
atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai un 
attīstībai, un starptautiskās izstādes ir 
viena no efektīvākajām aktivitātēm, lai 
piesaistītu jaunus klientus un prezentētu 
produktu pasaules līmenī, 
- katru gadu notiek aptuveni 200 EEN 
rīkotas kontaktbiržas un tirdzniecības 
misijas, kas ļauj uzņēmējiem saņemt 
atbalstu, lai iesaistītos biznesa attīstības 
pasākumos, 
- EEN nodrošina iespēju uzņēmumu 
grupām apmeklēt kādu no valstīm, lai 
satiktu potenciālos sadarbības partnerus, 
- EEN partneru tīkls un to pasākumi aptver 
60 valstis - ES un ārpus tās, 
- EEN Latvijā organizē sadarbības 
pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai 
ar valstīm dažādos kontinentos, 
- EEN Latvija mājaslapā www.een.lv var 
iegūt informāciju par iespējām piedalīties 
tirdzniecības misijās visā pasaulē. 
 

biznesa vidi un savu 
attīstību. Latvijas 
uzņēmēji, dažādu 
līmeņu vadītāji un 
speciālisti23, 
- esošie uzņēmumi 
ar ambīcijām 
paplašināt darbību 
uz ārvalstīm, 
- jaunuzņēmumi, 
start-up uzņēmumi, 
- pašvaldības, 
- NVO. 

uzdevumiem un komunikācijas 
mērķim.  
Atbilstoša mērķgrupu un 
partneru izvēle. 
Saskanīgums: 100% 

Žurnāls 
“Kapitāls” 

Lieliska iespēja atrast 
sadarbības partnerus 
ārvalstīs 

Jā 05.2018. - EEN ir radīts uzņēmējdarbības un 
inovāciju atbalstam un konsultācijām, 
- tīklu veido 600 partnerorganizācijas 
vairāk nekā 60 valstīs Eiropā un citviet, 
- būdams apjomīgākais informācijas un 
atbalsta resurss ES, EEN ļauj 

- žurnāla “Kapitāls” 
auditorija: indivīdi, 
kas interesējas par 
biznesa vidi un savu 
attīstību. Latvijas 
uzņēmēji, dažādu 

Atbilst 3 EEN komunikācijas 
pamata vēstījumiem, EEN 
Latvija komunikācijas 
uzdevumiem un komunikācijas 
mērķim.  

                                                             
23 Vadoties pēc žurnāla “Kapitāls” identificētajām mērķauditorijām: https://kapitals.lv/ 

https://kapitals.lv/
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komersantiem – neatkarīgi no viņu 
pieredzes un uzņēmuma finanšu plūsmas 
– efektīvāk izmantot ES piedāvātās 
iespējas, 
- EEN svarīgākā mērķauditorija ir mazie un 
vidējie uzņēmumi,  
- EEN Latvijas konsorcijs palīdz Latvijas 
uzņēmējiem atrast ārvalstu partnerus un 
pasūtītājus, kā arī izveidot sadarbību, 
- ārzemju komersanti ar EEN starpniecību 
meklē partnerus Latvijā, 
- ir iespējams regulāri saņemt jaunumus 
par tematiskajiem sadarbības 
piedāvājumiem, 
- EEN var plaši izmantot informācijas 
iegūšanai un apmaiņai arī par jaunām 
tehnoloģijām, idejām un risinājumiem, 
- EEN palīdzēs atrast risinājumus, kas tiek 
izmantoti citur pasaulē. 

līmeņu vadītāji un 
speciālisti24, 
- esošie uzņēmumi 
ar ambīcijām 
paplašināt darbību 
uz ārvalstīm, 
- jaunuzņēmumi, 
start-up uzņēmumi, 
- pašvaldības, 
- NVO, 
- izglītības un 
zinātnes iestādes. 

Atbilstoša mērķgrupu un 
partneru izvēle. 
Saskanīgums: 100% 

Portāls 
la.lv 

Praktiska palīdzība 
Latvijas 
uzņēmumiem iekļūt 
ārzemju tirgos 

Jā 01.06.2018. - Latvijas uzņēmēji, kuri vēlas paplašināt 
darbību ārvalstīs, Eiropas Biznesa atbalsta 
tīklā var saņemt būtiskas konsultācijas par 
Eiropas un citu valstu likumdošanas 
aspektiem, 
- LIAA EEN Latvijā nodrošina plašu 
tematisko konsultāciju spektru dažādos 
saziņas veidos, 
- EEN Latvijā ir Eiropas Komisijas iniciatīva, 
kas darbojas vairāk nekā 60 pasaules 
valstīs, 
- kompetentie eksperti sniedz izsmeļošu 
informāciju, konsultācijas un apmācības, 

- portāla la.lv lasītāji: 
plaša sabiedrība, 
- esošie uzņēmumi 
ar ambīcijām 
paplašināt darbību 
uz ārvalstīm, 
- ideju autori, 
novatori. 

Atbilst 3 EEN komunikācijas 
pamata vēstījumiem, EEN 
Latvija komunikācijas 
uzdevumiem un komunikācijas 
mērķim.  
Atbilstoša mērķgrupu un 
partneru izvēle. 
Saskanīgums: 100% 

                                                             
24 Vadoties pēc žurnāla “Kapitāls” identificētajām mērķauditorijām: https://kapitals.lv/ 

https://kapitals.lv/
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- EEN Latvijā ir iespējams iegūt informāciju 
arī par ne-ES valstu prasībām, 
- EEN Latvijā palīdz Latvijas uzņēmumiem 
ienākt ārvalstu tirgos. 
 

Portāls 
la.lv 

Programmā Erasmus 
jaunajiem un 
topošajiem 
uzņēmējiem iespēja 
doties pat uz ASV 

Jā 07.05.2018. - programma “Erasmus jaunajiem 
uzņēmējiem” ir iespēja apgūt zināšanas un 
prasmes pie pieredzējušiem uzņēmējiem 
36 valstīs visā Eiropā un ārpus tās, 
- programma ir Eiropas Komisijas sniegtā 
iespēja, 
- programma uzņēmumiem sniedz jaunu 
pieredzi, zināšanas par uzņēmējdarbību 
citās valstīs, kā arī kontaktus sadarbībai ar 
attiecīgo valsti. 
 

- portāla la.lv lasītāji: 
plaša sabiedrība, 
- esošie uzņēmumi 
ar pieredzi, 
- jaunie vai topošie 
uzņēmumi, start-up 
uzņēmumi, 
- ideju autori, 
novatori, 
- izglītības un 
zinātnes institūcijas, 
- pašvaldības, 
- NVO. 
 

Saskanīgums ar EEN Latvija 
komunikācijas lielumiem (66% 
jeb 4 kritēriji no 6): 
- uzdevumi, 
- mērķauditorijas, 
- rīki, 
- partneri. 
 
Nesaskaņas: 
-vēstījumi, 
- mērķis. 
 
Piezīmes: 
- informatīvs un izglītojošs, 
mudina rīkoties, 
- EEN atpazīstamība veicināta 
ar logotipa starpniecību, 
- neinformētam lasītājam var 
nebūt skaidra EEN Latvija loma, 
- līdz ar to, ka rakstā nav 
norādes uz saikni ar EEN 
Latvija, raksts nesatur tiešus 
EEN vēstījumus un mērķi. 

Portāls 
la.lv 

Platforma, kas 
finansē idejas sociālo 
problēmu risināšanai 

Jā 18.05.2018. - Eiropas Komisija aicinājuma ideju 
autorus pieteikties dažādu organizāciju un 
uzņēmumu sociālo izaicinājumu 
īstenošanai, 

- portāla la.lv lasītāji: 
plaša sabiedrība, 
- mazie un vidējie 
uzņēmumi, start-up 
uzņēmumi, 

Saskanīgums ar EEN Latvija 
komunikācijas lielumiem (66% 
jeb 4 kritēriji no 6): 
- uzdevumi, 
- mērķauditorijas, 
- rīki, 
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- projekta ietvaros ikvienam interesantam 
ir iespēja piedāvāt idejas Eiropas mērogā, 
dažādu valstu organizācijām, 
- katra problēma ir risināma, bet tam 
nepieciešami inovatīvi paņēmieni un 
cilvēki, kas mācētu to ieviest, 
- EK piedāvā platformu, kas saved kopā 
cilvēkus, kam nepieciešama palīdzība, ar 
cilvēkiem, kas spēj palīdzēt. 
  

- ideju autori, 
novatori, 
- izglītības un 
zinātnes institūcijas, 
- pašvaldības, 
- NVO. 

- partneri. 
 
Nesaskaņas: 
-vēstījumi, 
- mērķis. 
 
Piezīmes: 
- informatīvs un izglītojošs, 
mudina pieteikties sociālo 
izaicinājumu īstenošanai, 
- EEN atpazīstamība veicināta 
ar logotipa starpniecību, 
- neinformētam lasītājam var 
nebūt skaidra EEN Latvija loma, 
- līdz ar to, ka rakstā nav 
norādes uz saikni ar EEN 
Latvija, raksts nesatur tiešus 
EEN vēstījumus un mērķi. 

Dienas 
Bizness 

Palīdz ceļā uz tirgu Nē 08.05.2018. - Veidojas jauni biznesa modeļi, kur 
būtiska loma inovācijām, 
- vērojama arvien pieaugoša t.s. tīro (uz 
ekoloģiju vērsto) tehnoloģiju attīstība,  
- zinātne komercializējas globāli un Latvijā, 
- vērojama arvien straujāka inovāciju 
ienākšana uzņēmējdarbībā, 
- eksistē dažādi instrumenti un iespējas 
zinātnes un komercializācijas projektiem, 
- EK ar dažādiem instrumentiem veicina 
šos procesus, 
- atbalsta mehānismus uzņēmēji vērtē 
pozitīvi, 
- inovatīvu produktu un tehnoloģiju 
ienākšana tirgū bieži ir komplicēta, 

-“Dienas Bizness” 
auditorija, 
- zinātnieki, 
izgudrotāji ar 
komercializējamām 
idejām, 
- izglītības un 
zinātnes institūcijas, 
- tehnoloģiju 
uzņēmumi, jo īpaši 
jaunuzņēmumi. 

Atbilst 3 EEN komunikācijas 
pamata vēstījumiem, EEN 
Latvija komunikācijas 
uzdevumiem un komunikācijas 
mērķim.  
Atbilstoša mērķgrupu un 
partneru izvēle. 
Saskanīgums: 100% 
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- jebkuras idejas ienākšanai tirgū 
nepieciešama apņēmība tās īstenošanai, 
- ir aktīvi EK atbalsta mehānismi, 
- EEN Latvija bieži saskaras ar 
zinātniekiem un izgudrotājiem, kam ir 
realizācijas vērtas idejas.   

Žurnāls 
“Iepirkumi” 

Jauns biznesa 
modelis – māsas un 
partneres 

Nē 04.2018. - ir iespējams no mājražotāja kļūt par 
uzņēmēju, veiksmīgi izmantojot EK 
atbalsta instrumentus; 
- mazajiem Latvijas uzņēmumiem ir 
sadarbības iespējas ar ārvalstu partneriem 
un iespējas būt ārvalstu tirgos, 
- ar EEN Latvija starpniecību mazie 
uzņēmumi var atrast partnerus ārzemēs, 
- EEN Latvija palīdz uzņēmumiem risināt 
arī starpkultūru attiecības, 
- pastāv mehānismi, kas uzņēmumiem 
palīdz īstenot ieceres un vienkāršot 
dažādus darbības aspektus. 

- Žurnāla “iepirkumi” 
auditorija: iepirkumu 

veicēji un 
piegādātāji,25 
- uzņēmumi, kam 
saistoša sava 
biznesa attīstība. 

Atbilsti 2 EEN komunikācijas 
pamata vēstījumiem: 
 
- Mēs apvienojam 
starptautisko uzņēmējdarbības 
ekspertīzi ar vietējām 
zināšanām, lai palīdzētu nokļūt 
jūsu inovācijām jaunajos 
tirgos. 
- Mēs palīdzam jūsu biznesam 
attīstīties ātrāk, izmantojot 
piemērotus palīdzības rīkus, 
jaunas tirdzniecības 
sadarbības iespējas un pieeju 
finanšu rīkiem. 
Atbilst komunikācijas 
uzdevumiem un mērķim. 
Atbilstoša mērķgrupu, rīku un 
partneru izvēle. 
Saskanīgums: 100% 

PRO100TV EEN un LIAA Latvijai 
(krievu val.) 

Bez 
norādes 

01.2018. - Latvijas Tehnoloģiskais centrs Latvijā 
palīdz, jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmējiem, attīstīt biznesa idejas, 
- LTC sniedz informatīvu atbalstu par 
uzņēmējiem par biznesa attīstību un 
inovāciju ieviešanu, 

-PRO100TV 
auditorija – plaša 
sabiedrība, 
kabeļtelevīziju 
lietotāji, 

EEN vēstījumi tiek lietoti daļēji: 
- Mēs palīdzam nokļūt jūsu 
inovācijām jaunajos tirgos. 
- Mēs palīdzam jūsu biznesam 
attīstīties ātrāk, izmantojot 
piemērotus palīdzības rīkus, 

                                                             
25 Vadoties pēc žurnāla “Iepirkumi” identificētajām mērķauditorijām: http://zurnalsiepirkumi.lv/par-mums/  

http://zurnalsiepirkumi.lv/par-mums/
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- HORIZON 2020 ir spēcīgs instruments 
biznesa ideju attīstībai. 
 
 

- mazie/vidējie 
uzņēmumi, kam 
saistoša jebkāda 
informācija par 
biznesa attīstības 
iespējām. 
 

jaunas tirdzniecības 
sadarbības iespējas un pieeju 
finanšu rīkiem.  
 
Saskanīgums ar EEN Latvija 
komunikācijas lielumiem (6 no 
6): 
- uzdevumi, 
- mērķauditorijas, 
- rīki, 
- partneri, 
-vēstījumi, 
- mērķis. 
 
Piezīmes: 
- dažādu institucionālo 
atsauču lietošana ievieš 
neskaidrību. Proti, vizuāli – 
EEN vizuālā identitāte, logo, 
kontaktinformācija, verbāli – 
atsauce uz LTC. 
- vizuālais pozicionējums 
neatbilst EEN komunikācijas 
materiālu norādei par inovatīvu 
pieeju komunikācijai, 
- sniedz virspusīgu ieskatu EEN 
atbalsta iespējās. 
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2.pielikums 
Preses relīžu un informatīvo materiālu analīze 

 
1. tabula: komunikācijas ietvara relīzēs atbilstība EEN un EEN Latvija komunikācijas ietvaram  

 

Veids un nosaukums Datums Atbilstība komunikācijas 
vēstījumiem 

Atbilstība komunikācijas 
uzdevumiem 

Atbilstība 
komunikācijas 
mērķim 

Atbilstība 
mērķauditorijai 

Iesaistītie 
partneri 
 

Preses relīze / LIAA Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkla 
ietvaros organizē Apvārsnis 
2020 semināru un 
kontaktbiržu starptautiskajā 
izstādē RIGA COMM 2018 

09.10.2018. Atbilst 3 EEN 
komunikācijas pamata 
vēstījumiem. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
uzdevumiem. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķim. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķgrupām. 

Atspoguļo EEN 
Latvija partneru 
iesaisti. 

Preses relīze / Seminārs 
“Latvijas uzņēmēju iespējas 
Malaizijā” 

06.04.2018. Atbilst 3 EEN 
komunikācijas pamata 
vēstījumiem. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
uzdevumiem. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķim. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķgrupām. 

Atspoguļo EEN 
Latvija partneru 
iesaisti. 

Preses relīze / Seminārs “Kā 
komunicēt ar sadarbības 
partneriem Japānā” 

26.03.2018. Atbilst 3 EEN 
komunikācijas pamata 
vēstījumiem. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
uzdevumiem. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķim. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķgrupām. 

Atspoguļo EEN 
Latvija partneru 
iesaisti. 

Preses relīze / Seminārs 
“Intelektuālā īpašuma 
sniegtās iespējas mazo un 
vidējo uzņēmumu biznesa 
attīstībai” 

23.02.2018. Atbilst 3 EEN 
komunikācijas pamata 
vēstījumiem. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
uzdevumiem. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķim. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķgrupām. 

Atspoguļo EEN 
Latvija partneru 
iesaisti. 
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2. tabula: komunikācijas ietvara informatīvajos materiālos atbilstība EEN un EEN Latvija komunikācijas ietvaram 

 

Veids un nosaukums Atbilstība komunikācijas 
vēstījumiem 

Atbilstība 
komunikācijas 
uzdevumiem 

Atbilstība 
komunikācijas mērķim 

Atbilstība 
mērķauditorijai 

Iesaistītie partneri 
 

Brošūra / Eiropas Biznesa 
atbalsta tīkls Jūsu biznesa 
attīstībai 
 
Saskanīgums: 5 kritēriji no 5. 
 

Atbilst 3 EEN komunikācijas 
pamata vēstījumiem. 

Atbilst EEN 
Latvija 
komunikācijas 
uzdevumiem. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķim. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķgrupām. 

Atspoguļo EEN Latvija 
partneru iesaisti. 

Informatīvā lapa / Datu 
aizsardzības noteikumi 
uzņēmumiem un 
organizācijām: informatīvs 
rīks 
 
Saskanīgums: 3 kritēriji no 5. 

Materiālā nav norādes uz saikni 
ar EEN Latvija. Tādēļ nav 
konstatēta tieša atbilstība EEN 
vēstījumiem un mērķim. 
 
Piezīmes: 
- informatīvs un izglītojošs,  
- EEN atpazīstamība veicināta ar 
logotipu un kontaktinformāciju, 
- neinformētam lasītājam var 
nebūt skaidra EEN Latvija loma, 
- pozitīvi: ja materiālu izplata EEN 
Latvija pasākumos, veidojas 
pastarpināta tematiska saikne 
starp EEN Latvija un informatīvās 
lapas tēmu. 

Atbilst EEN 
Latvija 
komunikācijas 
uzdevumiem. 

Materiālā nav norādes 
uz saikni ar EEN 
Latvija. Tādēļ nav 
konstatēta tieša 
atbilstība EEN 
vēstījumiem un 
mērķim. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķgrupām. 

Atspoguļo EEN Latvija 
partneru iesaisti. 
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Informatīvā lapa / Interaktīvi 
rīki projekta sagatavošanai 
pētniecības un inovācijas 
programmā “Apvārsnis 
2020” 
 
Saskanīgums: 3 kritēriji no 5. 
 

Materiālā nav norādes uz saikni 
ar EEN Latvija. Tādēļ nav 
konstatēta tieša atbilstība EEN 
vēstījumiem un mērķim. 
 
Piezīmes: 
- informatīvs un izglītojošs,  
- EEN atpazīstamība veicināta ar 
logotipu un kontaktinformāciju, 
- neinformētam lasītājam var 
nebūt skaidra EEN Latvija loma, 
- pozitīvi: ja materiālu izplata EEN 
Latvija pasākumos, veidojas 
pastarpināta tematiska saikne 
starp EEN Latvija un informatīvās 
lapas tēmu. 

Atbilst EEN 
Latvija 
komunikācijas 
uzdevumiem. 

Materiālā nav norādes 
uz saikni ar EEN 
Latvija. Tādēļ nav 
konstatēta tieša 
atbilstība EEN 
vēstījumiem un 
mērķim. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķgrupām. 

Atspoguļo EEN Latvija 
partneru iesaisti. 

Informatīvā lapa / 
Apmācības par patērētāju 
aizsardzības tiesisko 
regulējumu 
 
Saskanīgums: 3 kritēriji no 5. 
  

Materiālā nav norādes uz saikni 
ar EEN Latvija. Tādēļ nav 
konstatēta tieša atbilstība EEN 
vēstījumiem un mērķim. 
 
Piezīmes: 
- informatīvs un izglītojošs,  
- EEN atpazīstamība veicināta ar 
logotipu un kontaktinformāciju, 
- neinformētam lasītājam var 
nebūt skaidra EEN Latvija loma, 
- pozitīvi: ja materiālu  izplata 
EEN Latvija pasākumos, veidojas 

Atbilst EEN 
Latvija 
komunikācijas 
uzdevumiem. 

Materiālā nav norādes 
uz saikni ar EEN 
Latvija. Tādēļ nav 
konstatēta tieša 
atbilstība EEN 
vēstījumiem un 
mērķim. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķgrupām. 

Atspoguļo EEN Latvija 
partneru iesaisti. 
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pastarpināta tematiska saikne 
“EEN Latvija - informatīvās lapas 
tēma”. 

Informatīvā lapa / Iespēja 
saņemt finansējumu 
sadarbībai ar tehnoloģiju 
centriem 
 
Saskanīgums: 5 kritēriji no 5. 

Atbilst EEN vēstījumiem daļēji: 
 
-.Mēs palīdzam nokļūt jūsu 
inovācijām jaunajos tirgos. 
- Mēs palīdzam jūsu biznesam 
attīstīties ātrāk, izmantojot 
piemērotus palīdzības rīkus, 
jaunas tirdzniecības sadarbības 
iespējas un pieeju finanšu rīkiem. 
 
Piezīmes: 
- informatīvs un izglītojošs,  
- EEN atpazīstamība veicināta ar 
logotipu un nosaukumu, 
- neinformētam lasītājam var 
nebūt skaidrs, kas ir EEN Latvija, 
- pozitīvi: ja materiālu izplata EEN 
Latvija pasākumos, veidojas 
pastarpināta tematiska saikne 
“EEN Latvija - informatīvās lapas 
tēma”. 

Atbilst EEN 
Latvija 
komunikācijas 
uzdevumiem. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķim. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķgrupām. 

Atspoguļo EEN Latvija 
partneru iesaisti. 

Informatīvā lapa / Jaunas 
robežvērtības publiskajiem 
būvdarbu, piegādes un 
pakalpojumu līgumiem 
 
Saskanīgums: 3 kritēriji no 5. 

Materiālā nav norādes uz saikni 
ar EEN Latvija. Tādēļ nav 
konstatēta tieša atbilstība EEN 
vēstījumiem un mērķim. 
 
Piezīmes: 
- informatīvs un izglītojošs,  
- EEN atpazīstamība veicināta ar 
logotipu un kontaktinformāciju, 

Atbilst EEN 
Latvija 
komunikācijas 
uzdevumiem. 

Materiālā nav norādes 
uz saikni ar EEN 
Latvija. Tādēļ nav 
konstatēta tieša 
atbilstība EEN 
vēstījumiem un 
mērķim. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķgrupām. 

Daļēji atspoguļo EEN 
Latvija partneru iesaisti. 
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- neinformētam lasītājam var 
nebūt skaidra EEN Latvija loma, 
- pozitīvi: ja materiālu  izplata EEN 
Latvija pasākumos, veidojas 
pastarpināta tematiska saikne 
“EEN Latvija - informatīvās lapas 
tēma”. 

Informatīvā lapa / Jauni 
noteikumi medicīnisko un in 
vitro diagnostikas ierīču 
ražotājiem 
 
Saskanīgums: 3 kritēriji no 5. 

Materiālā nav norādes uz saikni 
ar EEN Latvija. Tādēļ nav 
konstatēta tieša atbilstība EEN 
vēstījumiem un mērķim. 
 
Piezīmes: 
- informatīvs un izglītojošs,  
- EEN atpazīstamība veicināta ar 
logotu un kontaktinformāciju, 
- neinformētam lasītājam var 
nebūt skaidra EEN Latvija loma, 
- pozitīvi: ja materiālu  izplata EEN 
Latvija pasākumos, veidojas 
pastarpināta tematiska saikne 
“EEN Latvija - informatīvās lapas 
tēma”. 

Atbilst EEN 
Latvija 
komunikācijas 
uzdevumiem. 

Materiālā nav norādes 
uz saikni ar EEN 
Latvija. Tādēļ nav 
konstatēta tieša 
atbilstība EEN 
vēstījumiem un 
mērķim. 

Atbilst EEN Latvija 
komunikācijas 
mērķgrupām. 

Daļēji atspoguļo EEN 
Latvija partneru iesaisti. 
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3.pielikums 
1. tabula: Preses relīžu tehnisko aspektu monitorings 

 

Nosaukums Datums Nosaukums: garums, 
konstrukcijas, būtība 

Līds: garums, konstrukcijas, 
būtība 

Teksts: garums, būtība, 
citāti, kontakti, papildu 
materiāli 

Dokumenta 
nosaukums 

Pārpublicēta 

LIAA Eiropas 
Biznesa atbalsta 
tīkla ietvaros 
organizē Apvārsnis 
2020 semināru un 
kontaktbiržu 
starptautiskajā 
izstādē RIGA COMM 
2018 

09.10.2018. Garums: 17 vārdi. 
 
Iesakām veidot īsākus 
virsrakstus 
 
Konstrukcija: satur 
nosaukumus, kas var 
nebūt saprotami 
neinformētam lasītājam. 
 
Iesakām lietot 
vienkāršākas 
konstrukcijas, neietvert 
potenciāli nesaprotamus 
nosaukumus.   
 
Būtība: būtība atklāta 
daļēji, nav ietverti 
auditorijas ieguvumi un 
relīzes saturs. 
 
Iesakām veidot uzmanību 
piesaistošus, 
nosaukumus, kas atklāj 
relīzes būtību un atbild uz 
jautājumu “kāds ir lasītāja 
ieguvums no šīs ziņas?” 

Garums: 41 vārds. 
 
Iesakām veidot līdus, kas nav 
garāki par 35 vārdiem. 
 
Konstrukcija: satur palīgteikumus 
un vairākus nosaukumus. 
 
Iesakām izvairīties no 
palīgteikumiem, daudzo 
nosaukumu lietošanas, līdu veidot 
ar fokusu uz lasītāja vajadzībām. 
 
Būtība: būtība atklāta daļēji – nav 
atspoguļoti lasītāja ieguvumi no 
pasākuma apmeklēšanas. 
 
Iesakām: 
- fokusēties uz lasītāja 
ieguvumiem no pasākuma 
apmeklēšanas,  
- ietvert iestādes aicinājumu 
aktīvai rīcībai (piemēram, 
uzaicinājumu apmeklēt 
pasākumu), 
- ietvert koncentrētu vēstījumu 
par ieguvumiem (piemēram, ka 
lielākā ES atbalsta programma 

Garums: optimāls - līdz 1 
lpp.  
 
Būtība: atklāta. 
 
Iesakām: 
- būtiskāko informāciju 
iekļaut pirmajās 2 
rindkopās, skaidri definējot 
mērķauditorijas ieguvumus 
no darbības (piemēram, 
pasākuma apmeklēšanas),  
- sniegt atbildes uz 
jautājumiem kurš, ko, kur, 
kad, cikos, kāpēc, kā un 
kāds ir lasītāja ieguvums, 
- veidojiet īsus teikumus. 
 
Citāti: nav. 
 
Kontakti: LIAA sabiedrisko 
attiecību nodaļas kontakti. 
 
Iesakām lietot EEN Latvija 
kontaktinformāciju, ietverot: 
- kontaktpersonas vārdu un 
uzvārdu 
- amatu 

“Preses_Relīze_H2020”: 
 
Iesakām faila 
nosaukum veidot bez 
liekiem saīsinājumiem; 
tādus, kas sniedz 
ieskatu relīzes teksta 
būtībā. 

Nav 
konstatēts 
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Apvārsnis 2020 ir iespēja 
uzņēmējiem un pētniekiem ieviest 
starptautiska mēroga inovatīvus 
projektus). 
 

- tlr.nr. un e-pasta adresi, 
- saiti uz mājaslapu, 
- var pievienot saites uz 
sociālo mediju profiliem 
 
Papildu materiāli: 
programma. 

Seminārs “Latvijas 
uzņēmēju iespējas 
Malaizijā” 
 

06.04.2018. Garums: optimāls - 5 
vārdi. 
 
Konstrukcija: viegli 
uztverama. 
 
Būtība: atklāta daļēji, 
trūkst aktualitātes ietvara, 
kas izraisītu mediju vēlmi 
pārpublicēt ziņu. 
 
Iesakām veidot uzmanību 
piesaistošus, 
nosaukumus, kas atklāj 
relīzes būtību un atbild uz 
jautājumu “kāds ir 
sabiedrības ieguvums?” 
Laba prakse – ietvert 
rīkoties pamudinošus, 
spēcīgus darbības 
vārdus. 

Garums: optimāls - 28 vārdi. 
 
Konstrukcija: viens teikums ar 
visu iesaistīto iestāžu 
pieminēšanu.  
 
Iesakām: 
- līdu veidot ar fokusu uz lasītāja 
vajadzībām, 
- līdā atklāt būtiskāko, ietverot 
lasītāja ieguvumus no materiāla 
izlasīšanas, 
- veidojiet īsus teikumus. 
 
Būtība: reprezentē sadarbības 
partnerus un vēsta par to, ka 
notiks pasākums. 
 
Iesakām: 
- ietvert aicinājumu aktīvai rīcībai 
(piemēram, pamudinājumu 
apmeklēt pasākumu), 
- iekļaut koncentrētu vēstījumu 
par lasītāja ieguvumiem. 

Garums: optimāls - līdz 1 
lpp.  
 
Būtība: atklāta. 
 
Iesakām: 
- būtiskāko informāciju 
iekļaut pirmajās 2 
rindkopās, skaidri definējot 
mērķauditorijas ieguvumus 
no darbības,  
- sniegt atbildes uz 
jautājumiem kurš, ko, kur, 
kad, cikos, kāpēc, kā un 
kāds ir lasītāja ieguvums, 
- veidojiet īsus teikumus 
(līdz 20 vārdiem).  
 
Citāti: nav. 
 
Kontakti: LIAA sabiedrisko 
attiecību nodaļas kontakti. 
 
Iesakām lietot EEN Latvija 
kontaktinformāciju. 
 

“EEN_preses_relize”: 
 
Iesakām faila 
nosaukum veidot 
tādus, kas sniedz 
ieskatu relīzes teksta 
būtībā. 

12.04. 
lvportals.lv, 
12.04. 
pilsēta24.lv 
12.04. LETA 
Preses relīzes 
12.04. 
nozare.lv 
12.04. LETA 
16.04. 
nozare.lv 
16.04. LETA 
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Papildu materiāli: 
programma. 

Seminārs “Kā 
komunicēt ar 
sadarbības 
partneriem Japānā” 
 

26.03.2018. Garums: optimāls - 7 
vārdi. 
 
Konstrukcija: viegli 
uztverama. 
 
Būtība: atklāta daļēji, 
trūkst aktualitātes ietvara, 
kas izraisītu mediju vēlmi 
pārpublicēt ziņu. 
 
Iesakām veidot uzmanību 
piesaistošus, 
nosaukumus, kas atklāj 
relīzes būtību un atbild uz 
jautājumu “kāds ir 
sabiedrības ieguvums?” 
Laba prakse – ietvert 
rīkoties pamudinošus, 
spēcīgus darbības 
vārdus. 

Garums: optimāls - 30 vārdi. 
 
Konstrukcija: viens teikums ar 
visu iesaistīto iestāžu 
pieminēšanu.  
 
Iesakām: 
- līdu veidot ar fokusu uz lasītāja 
vajadzībām, 
- līdā atklāt būtiskāko, ietverot 
lasītāja ieguvumus no materiāla 
izlasīšanas, 
- veidojiet īsus teikumus. 
 
Būtība: reprezentē sadarbības 
partnerus un vēsta par to, ka 
notiks pasākums. 
 
Iesakām: 
- ietvert aicinājumu aktīvai rīcībai 
(piemēram, pamudinājumu 
apmeklēt pasākumu), 
- iekļaut koncentrētu vēstījumu 
par lasītāja ieguvumiem. 

Garums: optimāls - līdz 1 
lpp.  
 
Būtība: atklāta. 
 
Iesakām: 
- būtiskāko informāciju 
iekļaut pirmajās 2 
rindkopās, skaidri definējot 
mērķauditorijas ieguvumus 
no darbības,  
- sniegt atbildes uz 
jautājumiem kurš, ko, kur, 
kad, cikos, kāpēc, kā un 
kāds ir lasītāja ieguvums, 
- veidojiet īsus teikumus 
(līdz 20 vārdiem).  
 
Citāti: nav. 
 
Kontakti: LIAA sabiedrisko 
attiecību nodaļas kontakti. 
 
Iesakām lietot EEN Latvija 
kontaktinformāciju. 
 
Papildu materiāli: 
programma. 

“EEN_preses_relize”: 
 
Iesakām faila 
nosaukum veidot 
tādus, kas sniedz 
ieskatu relīzes teksta 
būtībā. 

Nav 
konstatēts 

Seminārs 
“Intelektuālā 
īpašuma sniegtās 
iespējas mazo un 

23.02.2018. Garums: gandrīz optimāls 
- 11 vārdi. 
 

Garums: 41 vārds. 
 
Iesakām veidot līdus, kas nav 
garāki par 35 vārdiem. 

Garums: optimāls - līdz 1 
lpp.  
 
Būtība: atklāta. 

“EEN_preses_relize”: 
 
Iesakām faila 
nosaukum veidot 

23.02. bns.lv 
23.02. 
nozare.lv 
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vidējo uzņēmumu 
biznesa attīstībai” 
 

Iesakām veidot īsākus 
virsrakstus. 
 
Konstrukcija: viegli 
uztverama. 
 
Būtība: atklāta daļēji, 
trūkst aktualitātes ietvara, 
kas izraisītu mediju vēlmi 
pārpublicēt ziņu. 
 
Iesakām veidot uzmanību 
piesaistošus, 
nosaukumus, kas atklāj 
relīzes būtību un atbild uz 
jautājumu “kāds ir 
sabiedrības ieguvums?” 
Laba prakse – ietvert 
rīkoties pamudinošus, 
spēcīgus darbības 
vārdus. 

 
Konstrukcija:  
- satur visu iesaistīto organizāciju 
(4 iestādes un EEN Latvija 
projekts) nosaukumus – tas 
novērš lasītāja uzmanību no 
būtiskiem vēstījumiem, 
- viens garš teikums.  
 
Iesakām: 
- izvairīties no pārlieku daudz 
iestāžu pieminēšanas pirmajā 
rindkopā. Tās var nosaukt 
turpmākajā tekstā, 
- līdu veidot ar fokusu uz lasītāja 
vajadzībām, 
- līdā atklāt būtiskāko, ietverot 
lasītāja ieguvumus no materiāla 
izlasīšanas, 
- veidojiet īsus teikumus. 
 
Būtība: reprezentē sadarbības 
partnerus un vēsta par to, ka 
notiks pasākums. 
 
Iesakām: 
- ietvert aicinājumu aktīvai rīcībai 
(piemēram, pamudinājumu 
apmeklēt pasākumu), 
- iekļaut koncentrētu vēstījumu 
par lasītāja ieguvumiem. 

 
Iesakām: 
- būtiskāko informāciju 
iekļaut pirmajās 2 
rindkopās, skaidri definējot 
mērķauditorijas ieguvumus 
no darbības,  
- sniegt atbildes uz 
jautājumiem kurš, ko, kur, 
kad, cikos, kāpēc, kā un 
kāds ir lasītāja ieguvums, 
- veidojiet īsus teikumus 
(līdz 20 vārdiem).  
 
 
Citāti: nav. 
 
Kontakti: LIAA sabiedrisko 
attiecību nodaļas kontakti. 
 
Iesakām lietot EEN Latvija 
kontaktinformāciju. 
 
Papildu materiāli: 
programma. 

tādus, kas sniedz 
ieskatu relīzes teksta 
būtībā. 

23.02. LETA 
Preses relīzes 
23.02. 
lvportals.lv 
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2. tabula: Informatīvo materiālu tehnisko aspektu monitorings 
 

Nosaukums Dizains: izkārtojums, burti, attēli, atbilstība 
vizuālajai identitātei 

Nosaukums: garums, 
konstrukcijas, būtība 

Sākuma rindkopa: garums, 
konstrukcijas, būtība 

Teksts: garums, būtība, 
kontakti. 

Eiropas Biznesa 
atbalsta tīkls Jūsu 
biznesa attīstībai 

Izkārtojums: pārskatāms. 
 
Burti: vienots formāts, optimāls izmērs.  
 
Attēli: piemēroti mērķauditorijai un 
vēstījumiem. 
 
Atbilst vizuālās identitātes vadlīnijām. 
 

Garums: optimāls – 7 
vārdi. 
 
Konstrukcija: optimāla. 
 
Būtība: atbilst. 

Garums: optimāls – 31 vārds. 
 
Konstrukcija: uztverama. 
 
Iesakām neveidot garus 
salikteņus. 
 
Būtība: atklāta. 
 

Garums: optimāls – 1 lapa. 
 
Būtība: atklāta. 
 
Iesakām: 
- neveidot garus salikteņus. 
- veidojiet īsus teikumus (līdz 
20 vārdiem).  
 
Saites: optimāla lietošana. 
 
Kontakti: izsmeļoši. 

Informatīvā lapa / 
Datu aizsardzības 
noteikumi 
uzņēmumiem un 
organizācijām: 
informatīvs rīks 
 

Izkārtojums: pārskatāms. 
 
Burti: dažāds izmērs. 
 
Iesakām izvairīties no tādu fontu lietošanas, 
kas lasītājiem var sagādāt grūtības izlasīt 
tekstu.  
 
Attēli: piemērots. 
 
Atbilst vizuālās identitātes vadlīnijām. 
 

Garums: 9 vārdi. 
 
Iesakām veidot īsākus 
virsrakstus. 
 
Konstrukcija: uztverama. 
 
Būtība: atbilst. 

Garums: optimāls – 21 vārds. 
 
Konstrukcija: uztverama. 
 
Iesakām neveidot saliktās 
teikumu konstrukcijas. 
Izklāstiet būtību vairākos 
teikumos. 
 
Būtība: atklāta. 
 

Garums: optimāls – 1 lpp.. 
 
Būtība: atklāta. 
 
Iesakām: 
- neveidot saliktās teikumu 
konstrukcijas. Izklāstiet būtību 
vairākos teikumos. 
- veidojiet īsus teikumus (līdz 
20 vārdiem). 
- izvairieties no lieko vārdu 
lietošanas. 
- nelietojiet abreviatūras bez 
paskaidrojuma. 
- iekļaut call-to-action. 
 
Saites: garas saites. 
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Iesakām izdales materiālos 
lietot īsās saites vai QR kodus. 
 
Kontakti: atbilst. 
 
Iesakām iekļaut arī tlr. nr. un 
saites uz sociālajiem tīkliem. 

Informatīvā lapa / 
Interaktīvi rīki 
projekta 
sagatavošanai 
pētniecības un 
inovācijas 
programmā 
“Apvārsnis 2020” 

Izkārtojums: pārskatāms. Lietotas divas 
valodas. 
 
Iesakām: 
- ja ir jālieto nosaukums svešvalodā, 
pārtulkojiet to uz latviešu valodu. Nosaukumu 
oriģinālvalodā iekļaujiet iekavās. 
 
Burti: vienots formāts. 
 
Attēli: piemērots. Iekļauts teksts angļu valodā. 
 
Iesakām: 
- lietojiet vienu valodu vai izmantojiet no 
tekstiem brīvus attēlus. 
 
Atbilst vizuālās identitātes vadlīnijām. 
 

Garums: 10 vārdi. 
 
Iesakām veidot īsākus 
virsrakstus. 
 
Konstrukcija: uztverama. 
 
Būtība: atbilst. 

Garums: optimāls – 15 vārds. 
 
Konstrukcija: uztverama daļēji. 
 
Iesakām: 
- izvairīties no saišu lietošanas 
pirmajā rindkopā. 
- lietot vienkāršas teikumu 
konstrukcijas. 
 
Būtība: būtība atklāta daļēji. 
 
Iesakām: 
- ietvert koncentrētu vēstījumu 
par mērķauditorijas 
ieguvumiem. 
 
 

Garums: optimāls – 1 lpp.. 
 
Būtība: atklāta. 
 
Iesakām: 
- neveidot saliktās teikumu 
konstrukcijas. Izklāstiet būtību 
vairākos teikumos. 
- veidojiet īsus teikumus (līdz 
20 vārdiem). 
- izvairieties no lieko vārdu 
lietošanas. 
- nelietojiet abreviatūras bez 
paskaidrojuma. 
- ja ir jālieto nosaukums 
svešvalodā, pārtulkojiet to uz 
latviešu valodu. Nosaukumu 
oriģinālvalodā iekļaujiet iekavās. 
- iekļaut call-to-action. 
 
Saites: gara saite. 
 
Iesakām  
- izdales materiālos lietot īsās 
saites vai QR kodus. 
- nelietojiet saites pirmajā 
rindkopā. 
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Kontakti: atbilst. 
 
Iesakām iekļaut arī tlr. nr. un 
saites uz sociālajiem tīkliem. 

Informatīvā lapa / 
Apmācības par 
patērētāju 
aizsardzības 
tiesisko 
regulējumu 
 

Izkārtojums: pārskatāms.  
 
Burti: vienots formāts. 
 
Attēli: piemērots. Iekļauts teksts angļu valodā. 
 
Iesakām: 
- lietojiet vienu valodu vai izmantojiet no 
tekstiem brīvus attēlus. 
 
Atbilst vizuālās identitātes vadlīnijām. 
 

Garums: 6 vārdi. 
 
Konstrukcija: uztverama. 
 
Būtība: atbilst. 
 

Garums: optimāls – 27 vārds.  
 
Konstrukcija: uztverama daļēji. 
 
Iesakām: 
- lietot vienkāršas teikumu 
konstrukcijas. Sadaliet domu 
vairākos teikumos. 
 
Būtība: atklāta, uztverama 
daļēji. 
 
Iesakām: 
- ietvert koncentrētu vēstījumu 
par mērķauditorijas 
ieguvumiem. 
 

Garums: optimāls – 1 lpp.. 
 
Būtība: atklāta. 
 
Iesakām: 
- neveidot saliktās teikumu 
konstrukcijas. Izklāstiet būtību 
vairākos teikumos. 
- lietojiet darāmo kārtu. 
- veidojiet īsus teikumus (līdz 
20 vārdiem). 
- izvairieties no lieko vārdu 
lietošanas. 
- ja ir jālieto nosaukums 
svešvalodā, pārtulkojiet to uz 
latviešu valodu. Nosaukumu 
oriģinālvalodā iekļaujiet iekavās. 
- iekļaut call-to-action. 
 
Saites: optimāla lietošana. 
 
Kontakti: atbilst. 
 
Iesakām iekļaut arī tlr. nr. un 
saites uz sociālajiem tīkliem. 

Informatīvā lapa / 
Iespēja saņemt 
finansējumu 
sadarbībai ar 

Izkārtojums: pārskatāms.  
 
Burti: dažāds formāts. 
 

Garums: optimāls - 7 vārdi. 
 
Konstrukcija: uztverama. 
 

Garums: 36 vārdi. 
 
Konstrukcija: uztverama daļēji. 
 

Garums: optimāls – 1 lpp.. 
 
Būtība: atklāta. 
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tehnoloģiju 
centriem 
 

Iesakām lietot vienotu burtu formātu. 
 
Attēli: simboli. 
 
 
Atbilst vizuālās identitātes vadlīnijām. 
 

Būtība: atbilst. Iesakām: 
- lietot vienkāršas teikumu 
konstrukcijas. 
 
Būtība: atklāta. 

Iesakām: 
- neveidot saliktās teikumu 
konstrukcijas. Izklāstiet būtību 
vairākos teikumos. 
- lietojiet darāmo kārtu. 
- veidojiet īsus teikumus (līdz 
20 vārdiem). 
- izvairieties no lieko vārdu 
lietošanas. 
 
Saites: optimāla lietošana. 
 
Kontakti: partneru kontakti. 
 
Iesakām lietot arī EEN Latvija 
kontaktus. 

Informatīvā lapa / 
Jaunas 
robežvērtības 
publiskajiem 
būvdarbu, 
piegādes un 
pakalpojumu 
līgumiem 

Izkārtojums: pārskatāms daļēji. 
 
Iesakām: 
- lietot lielākas rindstarpas. 
- iekļaut mazāk teksta.   
 
Burti: vienots formāts. 
 
Attēli: atbilst. 
 
Atbilst vizuālās identitātes vadlīnijām. 
 

Garums: optimāls - 8 vārdi. 
 
Konstrukcija: uztverama. 
 
Būtība: atbilst. 

Garums: 18 vārdi. 
 
Konstrukcija: uztverama daļēji. 
 
Iesakām: 
- lietot vienkāršas teikumu 
konstrukcijas. 
- sadalīt vairākos teikumos. 
 
Būtība: atklāta, uztverama 
daļēji. 
 
Iesakām,: 
- fokusēties uz mērķauditorijas 
ieguvumiem no materiāla 
izlasīšanas. 
 

Garums: optimāls – 1 lpp.. 
 
Būtība: atklāta, uztverama 
daļēji. 
 
Iesakām: 
- apsveriet iespēju samazināt 
dokumentu pilno nosaukumu 
lietošanu informatīvajās lapās. 
Ja tomēr nepieciešams iekļaut 
arī pilnu nosaukumu, lietojiet to 
atsauces veidā dokumenta 
beigās.  
- neveidot saliktās teikumu 
konstrukcijas. Izklāstiet būtību 
vairākos teikumos. 
- veidojiet īsus teikumus (līdz 
20 vārdiem). 
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- izvairieties no lieko vārdu un 
specifiskas terminoloģijas 
lietošanas. 
- izmantojiet darāmo kārtu. 
 
Saites: vairākas garas saites. 
 
Iesakām  
- izdales materiālos lietot īsās 
saites vai QR kodus. 
 
Kontakti: atbilst. 
 
Iesakām iekļaut arī tlr. nr. un 
saites uz sociālajiem tīkliem. 

Informatīvā lapa / 
Jauni noteikumi 
medicīnisko un in 
vitro diagnostikas 
ierīču ražotājiem 

Izkārtojums: pārskatāms.  
 
Burti: vienots formāts. 
 
Attēli: atbilst. 
 
Atbilst vizuālās identitātes vadlīnijām. 
 

Garums: 9 vārdi. 
 
Iesakām veidot īsākus 
teikumus. 
 
Konstrukcija: uztverama 
daļēji. 
 
Iesakām izvairīties no 
specifiskas terminoloģijas 
izmantošanas vai lietot 
paskaidrojošu atsauci 
informatīvās lapas beigās. 
 
Būtība: atbilst. 
 

Garums: 41 vārds. 
 
Iesakām: 
- veidot pirmo rindkopu līdz 35 
vārdiem. 
 
Konstrukcija: uztverama daļēji. 
 
Iesakām: 
- lietot vienkāršas teikumu 
konstrukcijas. 
- sadalīt vairākos teikumos. 
- izvairīties no saišu lietošanas 
pirmajā rindkopā. 
- izvairīties no specifisku vārdu 
un nosaukumu lietošanas. 
 
Būtība: atklāta, uztverama 
daļēji. 

Garums: optimāls – 1 lpp.. 
 
Būtība: atklāta. 
 
Iesakām: 
- neveidot saliktās teikumu 
konstrukcijas. Izklāstiet būtību 
vairākos teikumos. 
- lietojiet darāmo kārtu. 
- veidojiet īsus teikumus (līdz 
20 vārdiem). 
- izvairieties no lieko vārdu 
lietošanas. 
- ja ir jālieto specifiska 
terminoloģija svešvalodā, 
lietojiet atsauci informatīvās 
lapas beigās. 
- iekļaut call-to-action. 
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Iesakām,: 
- fokusēties uz mērķauditorijas 
ieguvumiem no materiāla 
izlasīšanas. 
 

Saites: integrētas tekstā. 
 
Iesakām: 
- lietojiet saīsinātās saites vai 
QR kodu. Integrētās saites nav 
efektīvs risinājums drukātajos 
materiālos. 
 
Kontakti: atbilst. 
 
Iesakām iekļaut arī tlr. nr. un 
saites uz sociālajiem tīkliem. 
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3. tabula: Informatīvā izdevuma analīze 
 

Izdošana Dizains: izkārtojums, burti, attēli, atbilstība vizuālajai identitātei, 
kontakti 

Sākuma rindkopa: garums, konstrukcijas, būtība 

Marts 2018 Izkārtojums: daļēji pārskatāms. 
Iesakām: 
- veidot īsākus nosaukumus.  
- nosaukumus izkārtojiet vienotā stilā. Optimāli – 2 rindās. 
- sākumlapā attēlotais nosaukums var stilistiski atšķirties no attiecīgās 
preses relīzes (raksta) nosaukuma. 
 
Burti: vienots formāts, optimāls izmērs.  
 
Attēli: daļēji piemēroti mērķauditorijai un vēstījumiem. 
Iesakām: 
-lietot no tekstiem “brīvus” attēlus. 
- ja attēlā ir teksts, nedublējiet to nosaukumā. 
 
Atbilst vizuālās identitātes vadlīnijām. 
 
Kontakti: izsmeļoši. 
Iesakām 
- lietot vienotu kontaktinformācijas formātu visām iestādēm. 
- apsvērt iespēju noīsināt organizāciju aprakstus. 
 

Garums: 52 vārdi. 
Iesakām: sākuma rindkopu veidot īsāku, līdz 50 vārdiem. 
 
Konstrukcija: daļēji uztverama. 
Iesakām: 
- neveidot sarežģītas teikumu konstrukcijas. Izklāstiet būtību vairākos 
teikumos. 
- veidojiet īsus teikumus (līdz 15 - 20 vārdiem). 
- ja var nelietot vārdu – nelietojiet to. 
- ievērojiet gramatikas likumus. 
 
Būtība: atklāta. 
Iesakām: 
- koncentrēti izklāstiet būtiskāko – izraisiet interesi turpināt lasīt.  
- pirms rakstīt, atbildiet uz jautājumu “kādi ir lasītāja ieguvumi no 
materiāla?”. Rindkopā akcentējiet tos. 
 

Jūnijs 2018 Izkārtojums: daļēji pārskatāms. 
Iesakām: 
- nosaukumus izkārtojiet vienotā stilā. Optimāli – 2 rindās. 
- sākumlapā attēlotais nosaukums var stilistiski atšķirties no attiecīgās 
preses relīzes (raksta) nosaukuma. 
 
Burti: vienots formāts, optimāls izmērs.  
 
Attēli: daļēji piemēroti mērķauditorijai un vēstījumiem. 

Garums: 69 vārdi. 
Iesakām: sākuma rindkopu veidot īsāku, līdz 50 vārdiem. 
 
Konstrukcija: daļēji uztverama. 
Iesakām:  
- neveidot sarežģītas teikumu konstrukcijas. Izklāstiet būtību vairākos 
teikumos. 
- veidojiet īsus teikumus (līdz 15 - 20 vārdiem). 
- ja var nelietot vārdu – nelietojiet to. 
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Iesakām: 
- lietot no tekstiem “brīvus” attēlus. 
- izvairīties no attēla aizvietošanas ar logotipu. 
 
Atbilst vizuālās identitātes vadlīnijām. 
 
Kontakti: izsmeļoši. 
Iesakām 
- lietot vienotu kontaktinformācijas formātu visām iestādēm. 
- apsvērt iespēju noīsināt organizāciju aprakstus. 
 

- ievērojiet gramatikas likumus. 
 
Būtība: atklāta, daļēji uztverama. 
Iesakām: 
 - koncentrēti izklāstīt būtiskāko – izraisiet interesi turpināt lasīt.  
- pirms rakstīt, atbildiet uz jautājumu “kādi ir lasītāja ieguvumi no 
materiāla?”. Rindkopā akcentējiet tos.  
 

Septembris 2018 Izkārtojums: daļēji pārskatāms. 
Iesakām: 
- nosaukumus izkārtojiet vienotā stilā. Optimāli – 2 rindās. 
- sākumlapā attēlotais nosaukums var stilistiski atšķirties no attiecīgās 
preses relīzes (raksta) nosaukuma. 
 
Burti: vienots formāts, optimāls izmērs.  
 
Attēli: daļēji piemēroti mērķauditorijai un vēstījumiem. 
Iesakām: 
- lietot no tekstiem “brīvus” attēlus. 
- nelietojiet iepriekšējos izdevumos nopublicētos attēlus. 
 
Atbilst vizuālās identitātes vadlīnijām. 
 
Kontakti: izsmeļoši. 
Iesakām 
- lietot vienotu kontaktinformācijas formātu visām iestādēm. 
- apsvērt iespēju noīsināt organizāciju aprakstus. 
 

Garums: 51 vārds. 
 
Konstrukcija: daļēji uztverama. 
Iesakām:  
- neveidot sarežģītas teikumu konstrukcijas. Izklāstiet būtību vairākos 
teikumos. 
- veidojiet īsus teikumus (līdz 15 - 20 vārdiem). 
- ja var nelietot vārdu – nelietojiet to. 
 
Būtība: atklāta. 

 
 
  



114 
 

4.pielikums 
1. tabula: Facebook ierakstu analīze 

 

Ieraksts Statistika Faktors Konstatēts 
06.03.2018. 
Noderīgi rīki 
veiksmīgāka 
projekta 
sagatavošanai 
ietvara 
programmā 
“Apvārsnis 
2020”……… 

Reach: 334 
Engagements: 11 

Teksts: Garums: optimāls - 145 
Atbilstība tematiskajam ietvaram: atbilst. 
Iesakām: iekļaut pamudinājumu aktīvajai rīcībai jeb call-to-action. 
 

Attēls: Informatīvā lapa ar garu tekstu. 
Iesakām: 
- veidot attēlus bez tekstiem; 
- ja teksts nepieciešams, ietvert ne vairāk kā 10% no attēla; 
- veidot tematisku un uzrunājošu; 
- publicēt attēlus 1200 x 628 px izmērā; 
- kur iespējams, lietot tag. Šī ieraksta gadījumā – papildināt ar @LIAALatvija, 
@EiropasKomisija, @EnterpriseEuropeNetworkEU, @magneticlatvia. 
 

Saite: Garā saite. 
Bez pamudinājuma aplūkot saturu. 
Iesakām: 
- veidot saīsinātās saites (piemēram, izmantojot servisu bit.ly); 
- iekļaut call-to-action.  
 

Sasaite ar citām lapām: Bez sasaistes. 
Iesakām: 
- kur iespējams, sasaistīt saturu ar citām lapām. Šī ieraksta gadījumā – papildināt 
attēlu ar tag uz ar @LIAALatvija, @EiropasKomisija, @EnterpriseEuropeNetworkEU, 
@magneticlatvia. 
 

Mirkļbirkas: Bez mirkļbirkas. 
Iesakām: lietot tematiskās mirkļbirkas. 
 

10.05.2018. Reach: 51 
Engagements: 1 

Teksts: Garums: bez teksta. 
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Pārpublicētā 
ziņa “Notiek 
vairāki pasākumi 
“Latvijas dienas 
Lietuvā 2018” 
ietvaros / Vyksta 
daugelis 
„Latvijos dienos 
Lietuvoje 2018” 
renginių………..” 

Atbilstība tematiskajam ietvaram: nav atbilstības mērķim, vēstījumiem, 
mērķauditorijai. 
Iesakām: 
- arī pārpublicējot partneru ziņas, iekļaut savu ierakstu; 
- ziņās vienmēr iekļaut EEN Latvija vēstījumus, komunikācijas mērķi; 
- pirms veidot ierakstu, atbildiet uz jautājumu – kas ir šīs ziņas auditorija? Veidojiet 
ierakstu, izrietot no atbildes; 
- izvairīties no to ziņu pārpublicēšanas, kas neatbilst “social first” kritērijiem. Šādos 
gadījumos veidojiet ziņas paši. 
 

Attēls: Logotipi. 
Iesakām: 
- lietot tematiskus un uzrunājošus attēlus; 
- publicēt attēlus 1200 x 628 px izmērā; 
- publicējiet savas ziņas un attēlus, kas atbilst “social first” kritērijiem; 
- pievienojiet attēliem tag uz partnerorganizācijām. Šajā gadījumā - 
@embassyoflatviatolithuania, @lssl.lt, @LIAALatvija utt. 
 

Saite: Bez saites. 
 

Sasaite ar citām lapām: Pārpublicētā ziņa. 
 

Mirkļbirkas: Bez mirkļbirkas. 
 

25.09.2018. 
Septembrī un 
oktobrī turpinās 
Eiropas 
Komisijas un 
Eiropas Biznesa 
atbalsta tīkla 
uzņēmējdarbības 
atbalsta 

Reach: 470 
Engagements: 44 

Teksts: Garums: optimāls – 203 
Atbilstība tematiskajam ietvaram: atbilst. 
Iesakām: 
- iestāžu nosaukumu vietā lietojiet saites uz to Facebook lapām; 
- iekļaujiet pamudinājumu rīkoties jeb call-to-action. 
 

Attēls: Izmēri neatbilst Facebook publicēšanas parametriem 
Iesakām: 
- publicēt attēlus 1200 x 628 px izmērā; 
- publicējiet attēlus, kas atbilst “social first” kritērijiem; 
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kampaņa “Atvērti 
biznesam”……… 

- pievienojiet attēliem tag uz partnerorganizācijām, uzņēmumiem. 
 

Saite: Garā saite. Informatīva. 
Iesakām: 
- veidot saīsinātās saites (piemēram, izmantojot servisu bit.ly); 
- iekļaut call-to-action.  
 

Sasaite ar citām lapām: Bez sasaistes. 
Iesakām: kur iespējams, sasaistīt saturu ar citām lapām.  
 

Mirkļbirkas: Bez mirkļbirkas. 
Iesakām: lietot tematiskās mirkļbirkas. 
 

15.11.2018. 
Interesējies par 
Japānas tirgu? 
Uzzini vairāk par 
iespēju 
piedalīties 
publiskajos 
iepirkumos……… 

Reach: 224 
Engagements: 3 

Teksts: Garums: optimāls – 154 
Atbilstība tematiskajam ietvaram: nav atbilstības mērķim un vēstījumiem. 
Iesakām: 
- veidot tekstu pārskatāmu. Šajā gadījumā, sadalot 2 rindiņās, lietojot bullet points. 
- ziņās iekļaut EEN Latvija vēstījumus, komunikācijas mērķi. 
 

Attēls: Logotips. Attēls, kas ģenerēts saites pārpublicēšanas rezultātā. 
Iesakām: 
- mājaslapā publicējiet attēlus, kas atbilst Facebook parametriem. Ja izmēri jau 
sākotnēji ir atbilstoši Facebook vadlīnijām, arī Facebook tos pārpublicēs precīzi. 
- attēlu izmērs - 1200 x 628 px; 
- publicējiet attēlus, kas atbilst “social first” kritērijiem. 
 

Saite: Garā saite. 
Iesakām: 
- foto saišu gadījumā – nedublēt saiti ierakstā; 
- ja saite tomēr nepieciešama - veidot saīsinātās saites (piemēram, izmantojot servisu 
bit.ly); 
- mājaslapā publicējiet īsus un uzrunājošus virsrakstus. Pārpublicējot saiti, Facebook 
pārpublicēs arī virsrakstu.  
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Sasaite ar citām lapām: Bez sasaistes. 
Iesakām: 
- kur iespējams, sasaistīt saturu ar citām lapām.  
 

Mirkļbirkas: Bez mirkļbirkas. 
Iesakām: 
- lietot tematiskās mirkļbirkas. 
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2. tabula: Twitter ierakstu analīze 

Ieraksts Statistika Faktors Konstatēts 
29.01.2018. 
Nīderlandes 
uzņēmums, kurš 
specializējies 
dizaina mājas 
tekstilizstrādājumu 
izstrādē, meklē 
ražošanas 
apakšuzņēmējus. 
Vairāk: garā saite 

Impressions: 
8,730 
Engagements: 9 

Teksts: Struktūra: garš teikums. 
Atbilstība tematiskajam ietvaram: atbilst. 
Iesakām: 
- veidot īsus, kodolīgus teikumus,  
- iekļaut pamudinājumu aktīvajai rīcībai jeb call-to-action. 
 

Attēls: Bez vēstījuma. 
Iesakām: 
- publicēt attēlus ar iestrādātu tekstu un call-to-action, 
- izvēlieties uzrunājošus attēlus – cilvēki. 
 

Saite: Garā saite. 
Iesakām: veidot saīsinātās saites (piemēram, izmantojot servisu bit.ly).  
 

Sasaite ar citām lapām: Bez sasaistes. 
Iesakām: kur iespējams, sasaistīt saturu ar citām lapām.  
 

Mirkļbirkas: Bez mirkļbirkas. 
Iesakām: lietot tematiskās mirkļbirkas. 
 

08.05.2018. 
Esi jaunais vai 
topošais 
uzņēmējs? 
Izmanto izdevību: 
programmā 
Erasmus jaunajiem 
un topošajiem 
uzņēmējiem 
iespēja doties pat 

Impressions: 
9,322 
Engagements: 11 

Teksts: Struktūra: 2 teikumi, vārdu atkārtojumi. 
Atbilstība tematiskajam ietvaram: atbilst. 
Iesakām: neatkārtot vienādus vārdus blakus stāvošos teikumos. 
 

Attēls: Tukša bilde – neattēlo bildi saitē. 
Iesakām: 
- publicējot saites, pārliecinieties, ka integrētā bilde rādās Twitter. Ja bildi neredz, 
publicējiet citu tematisko attēlu, bet saiti – ievietojiet tekstā. 
 

Saite: Integrētā. 
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uz ASV | 
http://LA.lv 

Sasaite ar citām lapām: Bez sasaistes. 
Iesakām: kur iespējams, sasaistīt saturu ar citām lapām.  
 

Mirkļbirkas: Iesakām: lietot tematiskās mirkļbirkas. 

13.08.2018. 
Latvian 
manufacturer of 
ceramic products 
offers private label 
manufacturing 
agreements: saite 
#EENCanHelp 

Impressions: 
1,035 
Engagements: 8 

Teksts: Struktūra: angļu valoda. 
Atbilstība tematiskajam ietvaram: atbilst. 
Iesakām: 
- pārliecinieties, vai konkrētais ieraksts sasniegs auditoriju (51% EEN Latvija lapas 
sekotāju ir no Latvijas).  
- iekļaujiet pamudinājumu rīkoties jeb call-to-action. 
 

Attēls: Uzrunājošs. Bez tekstiem 
Iesakām: 
- publicēt attēlus ar iestrādātu tekstu un call-to-action, 
 

Saite: Garā saite. 
Iesakām: 
- veidot saīsinātās saites (piemēram, izmantojot servisu bit.ly); 
- iekļaut call-to-action.  
 

Sasaite ar citām lapām: Bez sasaistes. 
Iesakām: kur iespējams, sasaistīt saturu ar citām lapām.  
 

Mirkļbirkas: Ar mirkļbirku. 

5.12.2018. 
Piedalies un uzzini 
vairāk gan par 
tradicionāliem 
rīkiem, gan par 
nozares 
jaunumiem trīs 
tēmu ietvaros – 

Impressions: 183 
Engagements: 1 

Teksts: Struktūra: garš teikums. 
Atbilstība tematiskajam ietvaram: atbilst. 
Iesakām: 
- veidot īsus, kodolīgus teikumus, 
- ja vārdu var nelietot, nelietojiet to,  
- ziņās iekļaut skaidru atsauci uz EEN Latvija, 
- iestāžu nosaukumu vietā lietojiet atsauces uz to Twitter lapām (šajā gadījumā - 
LIAA). 
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digitālās 
platformas 
eksportētājiem, 
noderīgi rīki un 
pakalpojumi (ES 
instrumenti un 
LIAA pakalpojumi), 
eksporta kredīta 
garantijas: 

Attēls: Integrēts no saites. 
Iesakām: 
- ietvert uzrunājošus, skaidrus attēlus, 
- publicējot saites, pārliecinieties, ka bilde atspoguļota atbilstoši Twitter lietotāju 
paradumiem. Proti, ja vizuālis nav pārskatāms un uzrunājošs, publicējiet citu 
tematisko attēlu, bet saiti – ievietojiet tekstā. 
 

Saite: Foto saite. 
Iesakām: 
- foto saišu gadījumā – nedublēt vārdus/tekstu un nelietot līdzīgus vārdus ierakstā; 
- mājaslapā publicējiet īsus un uzrunājošus virsrakstus un pirmos teikumus. 
Pārpublicējot saiti, Twitter pārpublicēs arī tos.  
 

Sasaite ar citām lapām: Bez sasaistes. 
Iesakām: kur iespējams, sasaistīt saturu ar citām lapām (šajā gadījumā - LIAA) 
 

Mirkļbirkas: Bez mirkļbirkas. 
Iesakām: lietot tematiskās mirkļbirkas. 
 

 
 


