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∗ Sociālā platforma ir konkrēts tehnoloģiskais veidojums, 
kas nodrošina interneta lietotāju socializēšanos (piem. 
draugos varam sutīt vēstules, lejuplādēt foto, utt.)

∗ Sociālie tīkli ir tīmekļa vietnes, kur, reģistrējoties un 
izveidojot savu individuālo profilu, ir iespējams sazināties ar 
citiem cilvēkiem

∗ Sociālie mediji ir portāli un mājas lapas, kas neveic sociālo 
tīklu funkcijas, piemēram, ziņu portāli, blogi un pilsoniskās 
žurnālistikas portāli

∗ Sociālais tīkls ir trolejbuss, sociālā platforma ir trolejbusa 
grīda un sociālais medijs ir viss, ko Tu redzi, dzirdi braucot 
trolejbusā☺

Sociāla platforma / Sociālie tīkli 
/Sociālie mediji
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Kur visi ir?

http://www.baekdal.com/analysis/market-of-information/
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∗ Iesaistīt/iedvesmot

∗ Palīdzēt veidot identitāti, kas uzlabo pašvērtējumu

∗ Palīdzēt vadīt saturu

∗ Palīdzēt izpausties cilvēciskajam

∗ Plus Jūsu papildinājumi

∗Veidojas Jūsu reputācija
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Sociālo platformu būtība



∗ Vai man ir ko teikt?

∗ Vai ir iekšēja degsme/motivācija izmantot sociālos 
tīklus?

∗Nekas liels nekad nav ticis sasniegts bez 
entuziasma! /Ralfs Valdo Emersons/
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Jautājumi, uz kuriem ir vērts atbildēt



∗ ST pirmā attīstības stadija – radīti daudzi ST -
informācijas pārbagātība

∗ Jāmacās šķirot, kas vērtīgs, kas nevērtīgs, kas 
patiesība, kas meli - 90% informācijas sociālajos 
medijos ir bez pievienotās vērtības

∗ ST jākļūst par profesionālu rīku, ar kuru palīdzību 
pelna

Kāda ir situācija?
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∗ 2 principi

∗ Personiskums jeb informācijas svarīgums, sasaiste ar 
personīgo un profesionālo dzīvi; cilvēki meklē
informāciju, kas ir vērtīga viņiem ikdienas dzīvē

∗ Personība un tās vērtības; cilvēki seko tiem, kuru 
vērtības viņiem simpatizē

Informācijas filtrēšana
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∗ Izlemt, kad un ko mēs gribam redzēt

∗ Piedalīties procesā

∗ Publicēt pašiem savu informāciju

∗ Būt pirmavotam - informācijai jānāk no pirmavota

Ļauj
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∗ Pasaulē internetu lieto 2,3 miljardi
∗ Interneta lietotāju skaits 2011. gadā Centrāleiropas un 

Austrumeiropas reģionā 143,5 milj. (iedzīvotaju skaits ~ 370 
milj. jeb 38% - 40%)

∗ Reģiona līderi ir Krievija, kur dzīvo 55 miljoni jeb 38,3% no 
visiem reģiona interneta lietotājiem, tai seko Turcija ar 22,5 
miljoniem interneta lietotāju un Polija ar 16,8 miljoniem

∗ Lielāko interneta lietotāju skaita pieaugumu pērn 
piedzīvojusi Baltkrievija, Ukraina un Krievija, kur interneta 
lietotāju skaits pieaudzis attiecīgi par 20,18%, 19,18% un 
11,72%

Interneta lietotāju skaits 
Centrāleiropā un Austrumeiropā
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∗ Latvijā 74% (2011.11. sabiedriskās domas pētījumu centra "SKDS" un 
kompānijas "Ernst & Young Baltic" pētījums)

∗ 38% no interneta lietotāju ir viedtālruņi

Interneta lietotāju skaits 
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∗ Latvijā internetu šim mērķim izmanto 69%

∗ Maltā un Grieķijā 68%

∗ Slovākijā 66%

∗ Portugālē 65%

Lai piekļūtu sociālajiem tīkliem
Eirobarometrs
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∗ ES 24%

∗ Latvijā 12% (LMT tīklā 2012.g.aprīlī bija 150 
tūkst.viedtalruņu –pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu +78%)

∗ Igaunijā 24%

∗ Lietuva 17%

∗ Zviedrijā 55%

Viedtālruņa izmantošana ES piekļuvei 
internetam

Eirobarometrs 2012 2.pusgads
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∗ Sociālo tīklu izmantošanas izvēle galvenokārt tiek 
balstīta uz aspektu, kurā tīklā ir visvairāk draugu un 
paziņu

∗ Reālās dzīves pieredze raisa diskusijas internetā

∗ Cilvēki sociālajos tīklos «fano», jo mīl produktus, nevis 
to reklāmu

Sociālie tīkli
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∗ Izlikties, ka internets neeksistē

∗ SM nav tikai preses relīžu publicēšanai

∗ Neatbildēt sekotājem

∗ Melot

∗ Mēgināt aktīvi uzbāzties ar savu produktu

Ko nevajag darīt?

2012.12.19.16



∗ Informēt

∗ Klientu atbalsts (sevis pilnveidošana)

∗ Barometrs

∗ Attiecību veidošana un uzturēšana

∗ Publicitāte un atpazīstamības veidošana

∗ Konkurentu vērošana

Kā izmantot ST?
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∗ Analīze (mērķi, mērķauditorija, rīki)

∗ Atbildība un plāns

∗ Izveidot izvēlētos SM kontus

∗ Integrēt tos iepriekš izvēlētajos kanālos

∗ Klausīties

∗ Piedalīties – regulāri radīt unikālu/aktuālu saturu –
iesaistīt sekotājus

∗ Nebeidzama diskusija ar cilvēkiem

Ka uzsākt darboties?
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∗ Dažādiem kanāliem dažās pielietojums
∗ Informācija japielāgo katram no tiem
∗ Galvenais, lai tā ir lietotajam noderīga

∗ Blogi
∗ Sociālie tīkli (draugiem.lv, facebook.com u.c.)
∗ Mikroblogi (Twitter)
∗ Foursquare
∗ Forumi (Tripadvisor)
∗ utt.

SM kanāli un uzvedība tajos
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∗ «Skola»
∗ Mājvieta cilvēkiem noderīgam saturam
∗ Ļauj informācijai izplūst un ieplūst 
∗ blogger.com wordpress.com
∗ http://aivitahenina.blogspot.com/
∗ http://boold.wordpress.com/
∗ http://tirgvediba.wordpress.com/
∗ http://pukuzirnis.blogspot.com/

SM kanāli: Blogi
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∗ «Pulciņi»

∗ Vairāku cilvēku informēšanai

∗ Savstarpējai saziņai

∗ Aptaujas, pasākumi, akcijas, konkursi

∗ Spēles

SM kanāli: sociālie tīkli
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∗ Reģistrēto lietotāju skaits: 1 216 618; ikdienā lieto 59,8% 
iedzīvotāju, bet kopumā reģistrējušies 87,65% valsts 
iedzīvotāju http://www.db.lv/tehnologijas/facebook-
lietotaju-skaits-sasniedzis-vienu-miljardu-379930

∗ Portālā katru dienu ienāk: 462 979

∗ Visvairāk lieto 18-29 gadus veci jaunieši (pārsvarā meitenes)

∗ 25 155 057 nosūtītas vēstules mēnesī

∗ Ļoti populāras spēles

SM kanāli: Sociālie tīkli - draugiem.lv
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∗ Reģistrētie lietotāji: Eiropā 09.2012. – 253 milj. (pasaulē
937407180 – 30.09.2012. (5.10.2012.M.Cukerbergs apgalvo 1 
miljards http://www.anglobalticnews.co.uk ) 
http://www.internetworldstats.com/facebook.htm) 

∗ Eiropā 126 milj.lieto ar mobilajām ierīcēm (pasaulē 600 milj.)
∗ Latvijā 404 420 lietotāji
∗ Visvairāk lieto 18-24 (35%) un 25-34 (29%)

∗ Pieaugušāka publika
∗ Vairāk angliski runājoša
∗ Darbojas konkursi, akcijas
∗ Radiet iesaistošu saturu

SM kanāli: socialie tīkli –
facebook.com
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Facebook.com

∗ Katru 20 minūšu laikā:
∗ Vairāk nekā 1 miljons dažādu linku tiek izplatīti
∗ 1,8 miljoni  statusu maiņu tiek veikti 
∗ Vairāk kā 2,7 miljoni fotogrāfiju tiek augšupielādētas
∗ 10 miljoni komentāri tiek ierakstīti

∗ Facebook.com ir par to, lai komunicētu «ar cilvēkiem caur 
cilvēkiem» un sasniegtu savus «fanus»

∗ Daudzo lietotāju dēļ, šo sociālo tīklu nevar atstāt nepamanītu, 
tādējādi «audzējot» ne tikai savu atbalstītāju loku lapā, bet arī
jaunu viesu ierašanos Jūsu uzņēmumā

∗ 40 % seko, lai saņemtu atlaides un piedāvājumus, 39 % - lai 
parādītu, ka atbalsta kādu zīmolu
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Facebook.com
∗ Izveido savu profilu - pirmais solis 
∗ Ziņo par pasākumiem/notikumiem/akcijām - piedāvā kādu atlaižu 

kuponu katram, kas pieteiksies par «sekotāju»
∗ Ievieto bildes vai video - izualizācijas ir svarīgas un paliek cilvēku 

prātos; atzīmē draugus bildēs; daudzi apskata draugu bildes ar 
pasākumiem, kuros bijuši - cilvēcīgā interese

∗ Dalies ar jaunajām ziņām - Jūsu viesnīca «ar labu vārdu» pieminēta 
kādā preses izdevumā, kāds ir ierakstījis facebook.com ko labu par 
Jums - dalies ar to

∗ Izveidojat facebook.com grupu - veidojot domubiedru grupu, Jūs 
varat izvērst diskusiju par kādu aktuālu tēmu - informēt konkrētu 
loku par aktualitātēm, tādējādi šī grupa parādīsies konkrētā
dalībnieka profilā, ko redzēs citi un ja būs interese, pievienosies
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Facebook.com

∗ Izveido facebook.com lapu - tā ir konkrēta 
kompānijas/uzņēmuma lapa, kas speciāli paredzēta un 
veidota tam un ir kaut kas pa vidu starp profilu 
facebook.com un grupu lapu. Facebook.com lapas ir 
vairāk pielāgojamas uzņēmumu vajadzībām

∗ Izmanto sociālās reklāmas

∗ Izveido aptaujas - piemēram, pēc kāda pasākuma, kas 
noticis uzņēmumā; aptaujas var tikt izdalītas pa 
konkrētām mērķauditorijām (pēc demogrāfijas)

∗ Kļūsti par facebook.com aplikāciju lietotāju
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Facebook.com lietošana uzņēmuma 
popularizēšanai 

∗ Vērtīgi atcerēties, ka facebook.com lietošana 
uzņēmumā/kompānijā var būt izdevīga (īpaši, ja tiek ieguldīti 
līdzekļi reklāmām), jo :
∗ Mērķauditorija ir lielākoties cilvēki zem 30 gadiem 

∗ Uzņēmums lielākus panākumus no ieguldītajām investīcijām 
reklāmām gūst tad, ja potenciālajam klientam, esot sociālajos 
tīklos, ir iespēja arī iegādāties pakalpojumu (no 2011. gada ir 
pieejama arī rezervēšana tiešsaistē)

∗ Potenciālie klienti (ceļotāji)  neizmanto  Facebook , lai veiktu 
pirkumu, bet meklētu informāciju par ceļojumu, viesnīcu, utt. 
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Facebook.com un padomi uzņēmuma 
konta veidošanā

∗ Atzīmē bildēs savus fanus
∗ Padomā vai profila bilde ir atraktīva un uzmanību piesaistoša
∗ Izveido lietotājvārdu (piemēram: facebook.com/opushotel)
∗ Ievieto intervijas/video utt. ar saviem darbiniekiem 
∗ Piedāvā unikālu saturu savai lapai
∗ Izsludini pasākumus..., pēc tam nāc klajā ar foto albumu no 

pasākuma
∗ Lieto Facebook aplikācijas no citiem tīkliem (piemēram, Twitter);
∗ Iesaisti savus sekotājus: runā ar tiem, uzdod jautājumus
∗ Iesaisti blogotājus, aicinot tos rakstot atsaukties uz Jūsu viesnīcu 

viņu stāstos 
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∗ http://www.facebook.com/hotelgardenpalace

∗ http://www.facebook.com/pages/Lauku-
Ce%C4%BCot%C4%81js-Baltic-Country-
Holidays/172699416085321?ref=ts&fref=ts

∗ http://www.facebook.com/hoteljurmala.lv
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∗ «Bārs»

∗ Iespēja ātri uzzināt, ko par Jums domā

∗ Iespēja personīgi uzrunāt cilvēkus

∗ Iespēja palīdzēt

∗ Iespēja uzrunāt viedokļa līderus

SM kanāli: Twitter.com
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∗ Twitter lietotāju skaits Latvijā: 65 000

∗ Te noris visaktīvākās diskusijas

∗ Vienkārši sasniedzami viedokļu līderi, populāri cilvēki, 
uzņēmumi

∗ Iespēja ātri atrisināt savu problēmu

SM kanāli: Twitter.com
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Ko ņemt vērā?

∗ Īsi un kodolīgi teksti 140 rakstu zīmes
∗ Izmantot saiti (http://ow.ly u.c.)
∗ Vēlams izmantot # (hashtag) lietojot #hashtag twitter.com, ir 

vieglāk izfiltrēt tikai “sarunas” (tweets) par noteiktu tēmu vai notikumu dotajā brīdī, 
diemžēl šie dati ilgākā laika posmā nav vairs redzami

∗ Sekotāji pierod pie secīguma (arī brīvdienās)
∗ Iesaistīt sadarbības partnerus ar @
∗ Esiet aktīvi atgriezeniskajā saitē ar sekotājiem
∗ Izmantot RT vai Retweet
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∗ Jaunumu ierakstus retvītot vairākas reizes dienā (SM 
eksperti iesaka retvītot ik pēc 2-3 h)

∗ Jo vairāk sekotāju, jo lielāka iespēja, ka Jūsu tvītu 
(ierakstu) nepamanīs

∗ Veidojot komunikāciju globālā mērogā (viesnīcas, 
aviokompānijas, citi) ir jāņem vērā laika zonu 
atšķirības

Twitter.com
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Twitter.com

∗ Tweet formula 1: ieskats + links
∗ Viena no iespējām ir publicēt ieraksta nosaukumu un 

linku, kurš norāda uz pašu ierakstu, bet iespējams salikt 
akcentus uz būtiskākajām lietām, par kurām ir ieraksts 
un papildus norādīt linku – tiek veicināta interese par 
ierakstu un radīta tam pievienotā vērtība

∗ Tweet formula 2: Jautājums + links
∗ Jautājumi iedrošina veidot sarunu! Uzskata, ka tā ir 

efektīvāka metode par virsrakstu tvītošanu
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Twitter .com

∗ Tweet formula 3: Retvītot ziņu, kura pašam šķiet 
interesanta
∗ Ja kāds retvīto Jūsu ziņu, centies retvītot viņa ierakstus;  

tādējādi tiek veltīta uzmanību citiem un Jūsu sekotāji 
veltīs savu uzmanību Jums

∗ Seko savu lasītāju diskusijām un akcentē tās, ja 
veidojas saruna
∗ Ieklausies tajā, ko saka Jūsu lasītāji; ja kāds no ierakstiem 

veicina diskusijas attīstību, paziņo par to saviem 
sekotājiem twitter.com, iespējams, kāds vēlēsies 
iesaistīties
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Ko nevajadzKo nevajadzēētu dartu darīīt?t?

∗ Netvītojiet neregulāri un pārsātināti

∗ Nepārspīlējiet ar citu ziņu retvītotošanu, labāk 
izvēlēties būt ziņu radītājiem pašiem!

∗ Nedublējiet identiskus ziņojumus visos profilos

∗ Nepaudiet personīgus un neapdomīgus ziņojumus 
sociālajos tīklos, kas neattiecas uz darbu. Viss ir kā
uz delnas! (http://twitpic.com/b0dc48 ☺)
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∗ Foursquare ir serviss, kas ļauj uzzināt, kur atrodas jūsu 
draugi, kā arī piedāvā padomus no citiem lietotājiem, 
ko vislabāk darīt un kāda ir vieta, kuru Jūs apmeklējat, 
kas atrodas tuvakā apkartnē, ar mobilā tālruņa 
starpniecību, ko sauc par «check in»

∗ Reģistrēto lietotāju skaits Latvijā 7123, pasulē vairāk 
kā 5 milj.

∗ Ir spēles elements http://liena.posterous.com/par-
foursquare-nozimitem

SM kanāli: FourSquare
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∗ Nepieļaut kļūdas, jo objektu izdzēst nevarēs

∗ Ja objekts ir ne tikai latviski runājošai mērķauditorijai, tad 
jāņem piemērs no tādiem objektiem, kā Vecrīga 
( https://foursquare.com/vecriga ) - objekta nosaukums 
abās valodās un starp valodām ielikta atdalošā svītra

∗ Svarīgi ir noteikt objektu kategoriju, tādēļ pirms ķerās klāt 
objektu izveidei, jāizpēta katru no kategorijām; uzspiežot 
kādai no kategorijām, redz, kā tā tālāk sadalās

2012.12.19.49

SM kanāli: FourSquare



https://foursquare.com/vecriga 
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∗ Tas ir serviss, kas balstīts uz Jūsu atrašanās vietu, var tikt saintegrēts 
ar Facebook un Twitter

∗ Foursquare ir «ar informāciju dalīšanās» tīkls - dalās ar piezīmēm no 
vietas, kur ir «iečekojušies» (piemēram, garas rindas, lieliska 
apkalpošana utt.) 

∗ Šo piezīmju «izplatīšanas» rezultātā – aicinot pārējos iesaistīties vai 
tieši otrādi – ne! 

∗ Ir grūti, iespējams, saprast, kāpēc gan būtu jādalās ar kādu par vietu, 
kur atrodos? Ko tad galu galā Tu saņem par to, ka kaut kur 
«iečekojies»? Vai nepietiek ar to, ka to ieraksta Twitter?

∗ Tāpat kā Twitter un Facebook, uzņēmumi sāk lietot arī Foursquare, 
lai iegūtu klientu lojalitāti, saņemot no klientiem labas atsauksmes 
un stimulē klientus pierakstīties par ierašanos viesnīcā, piemēram, 
kļūstot par konkrētās vietas «mēru»

∗ Var pievienot bonusus un atlaides

SM kanāli: FourSquare
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http://www.db.lv/tehnologijas/noskaidroti-
latviesu-socialo-tiklu-lietotaju-paradumi-375332

2012.12.19.53



2012.12.19.54



2012.12.19.55



Tripadvisor.com

∗ TripAdvisor® ir lielākā ceļojumu lapa, kas informē un sniedz 
padomus ceļotājiem 

∗ TripAdvisor piedāvā uzticamus ceļotāju padomus un 
ieteikumus par ceļojuma galamērķi un iespējām plānot 
ceļojumu, kā arī rezervēt pakalpojumus tiešsaistē

∗ TripAdvisor - 50 miljoni unikālo lietotāju mēnesī un vairāk 
nekā 60 miljoni atsauksmes un viedokļi no reāliem 
ceļotājiem

∗ Lapa ir starptautiska, darbojas (unikālā saite) 30 valstīs, 
ieskaitot Ķīnu - daodao.com

∗ TripAdvisor iekļauj TripAdvisor for Business
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Priekšrocības viesnīcām 
Tripadvisor.com
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Informācija ceļotājiem 
Tripadvisor.com
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Priekšrocības klientiem 
Tripadvisor.com
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Ceļotāju izvēles nr. 1.
Tripadvisor.com
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∗ LinkedIn – profesionāļiem

∗ Video servisi (YouTube, Vimeo)

∗ Krievvalodīgo iecienīti kanāli odnoklasniki

Citi SM kanāli
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∗ Lokalizācija

∗ Informācija par ceļošanas nosacījumiem

∗ Rezervācija 

∗ Ceļojuma plāns (ko vēl var apskatīt?)

∗ Amberphone.lv 

Mobilā aplikācija
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∗ Market                            Valmiera, Tildes Takvedis u.c.

Mobilā aplikācija
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E – pasts 

∗ e- pasts jeb elektroniskais pasts ir ziņojumu sastādīšanas, 
nosūtīšanas un saņemšanas metode, izmantojot elektroniskās 
sakaru sistēmas

∗ Savas ētika un uzvedības normas, kuras dēvē par Nettiquette

∗ Tā ļauj paredzēt un iepazīt cilvēku, biznesa vides, organizāciju 
uzvedības pazīmes

∗ e-vēstuļu etiķete ir mūsdienu cilvēku alter ego (otrais es)
∗ Drazas, dezinformācija, muļķību plūdi ir interneta un e-pasta 

ēnas puses
∗ e-pastā neeksistē žesti, pieskārieni, acu kontakts, šīs iezīmes ir 

zaudētas un atklājas jaunās komunikācijas pasaules slazds -
pārpratums
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E – pasta etiķete

∗ Sūta tam, kam tas ir nepieciešams vai paredzēts, visa 

sūtīšana visiem – nevajadzīgi aizņem laiku un pārslogo 
pastkastīti

∗ Jāņem vērā, vai sūtījumu var izlasīt tikai adresāts, vai 
to var atvērt jebkurš

∗ Konfidenciālu informāciju pa e-pastu nesūta, vai dara 
to gadījumos, kad ievērota īpaša drošības sistēma (e-
paraksts)

∗ Vēstules priekšmeta (subject) ailē tēmu norāda 
konkrēti un pārdomāti, lai vēstule radītu uzticību un 
vēlāk būtu viegli atrodama
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E – pasta etiķete

∗ Ievēro visus tos pašus noteikumus, ko rakstot jebkuru citu 
vēstuli, izņēmums, ja īsā laika posmā elektroniski tiek risināta 
kāda problēma – pirmā vēstule atbilstoši noteikumiem, nākošās 
tikai vēstules teksta daļa

∗ Ja vēstules teksts ir garš, rindkopas var atdalīt ar atstarpi, tad 
nelieto atkāpi; nozīmīgu, garu vēstuli labāk sūtīt ar pielikumu

∗ Ar lieliem burtiem rakstīta vēstule tiek uzskatīta par augstprātību 
vai uzbāzību – slikts stils

∗ Uz e-pasta vēstuli jāatbild ne vēlāk kā 24 – 48 h laikā, vai, ja tas 
nav iespējams, aizsūtīt apliecinājumu, ka vēstule ir saņemta  
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E – pasta etiķete

∗ Nav pieņemts ietvert uzbāzīgus un ne visiem saprotamus 
saīsinājumus: a.s.a.p. (saīsinājums no as soon as possible –
cik ātri vien iespējams), EOD (saīsinājums no end of 

discussion – diskusijas beigas) u.c.

∗ Lietišķā sarakstē izmanto e-pasta adresi, kurā ietverts 
uzvārds: ilze.kalnina@..., i_kalnina@..., kalnina@....

∗ Citu cilvēku vēstules vai to fragmentus bez viņu piekrišanas 
tālāk nepārsūta

∗ Pa e-pastu nesūta oficiālus ielūgumus, apsveikumus, 
līdzjūtības apliecinājumus
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E - pasta etiķete

∗ Lietišķā sarakstē nav pieļaujama emociju (sejiņu) 
izmantošana

∗ Darījuma puses var vienoties, ka tās atzīs sev par 
juridiski saistošu savstarpēju saraksti, kas ir veikta 
elektroniski (kopš 2004.g.)

∗ Profesionālisms, efektivitāte un atbildība - trīs 
noteicošās e-pasta iezīmes, kas dara biznesu ātru un 
dzīvotspējīgu, bet attiecības – ciešas un saturīgas
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∗ Kristapa Skuteļa lekcija "Sociālo mediju izmantošana 
uzņēmējdarbības veicināšanā" (2011.g. novembris)

Izmantotie resursi
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∗ Aivita Heniņa
aivita.henina@inbox.lv 
T.27013139
Skype name: aivitah

∗ http://twitter.com/Aivita_Henina

∗ http://aivitahenina.blogspot.com

∗ https://foursquare.com/aivita_henina

∗ http://www.facebook.com/aivita.henina

Kontaktinformācija
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