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Seminārs notiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas 

“Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras 
sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības 
atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” 
ietvaros. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Seminārs tiek ierakstīts video un tiks veikta fotografēšana



Šodienas 
seminārā 

Sociālo tīklu dažādība un to pielietošana
uzņēmējdarbībā

Uzņēmuma misijas, vīzijas un vērības, kā
pamats komunikācijai, mērķa auditorijas
noteikšana

Satura veidošana, fotogrāfiju rediģēšana, 
dažādi digitālie rīki satura veidošanai

Uzņēmuma tēla regulārie pasākumi, 
mārketinga komunikācijas plāns un 
budžets, SEO



Ieva Brence, Dr.sc.administr.

15 gadu pieredze mārketingā, digitālajā mārketingā

Darbs ar sociālajiem tīkliem – īstenojot projektus un administrējot uzņēumu kontus

Konsultācijas projektu pieteikumu sagatavošanai uzņēmējdarbības veicināšanai (ESF, 
Nodarbinātības valsts aģentūra u.c.  - 80% projektu pieteikumu apstiprināti)

Projektu pieteikumu vērtēšana (ERASMUS+, Norvēģijas finanšu instruments)

Nodarbību docēšana augstskolās par sociālo tīklu administrēšanu un digitālo 
mārketingu, promocijas darbu, maģistra darbu, bakalaura darbu vadīšana un 
recenzēšana 



Sociālo tīklu saturs

• Vai satura var būt par daudz? Jā

• Tavs saturs ir Tavs stāsts! Tu noteikti vēlies, lai Tavu stāstu dzird un, lai 
ar to dalās! Ja tu nespēsi izglītot klientu, kurš to darīs?

• Savu saturu veido viegli uztveramu un nepārblīvē ar specifiskiem
terminiem

https://www.spiikiizi.com/post/vai-saturs-soci%C4%81lajos-t%C4%ABklos-un-
m%C4%81jaslap%C4%81-var-b%C5%ABt-par-daudz



Sociālo tīklu saturs

• Intereses radīšanai 

• Pārdošanas veicināšanai 

• Atgādināšanai par sevi

• Projektu īstenošanai 



Sociālo tīklu dažādība 
un to pielietošana 
uzņēmējdarbībā

Facebook

Instragram

Pinterest

Linkedin



Facebook - 2.91 mljrd. mēneša aktīvu lietotāju

77% interneta lietotāji izmanto vismaz vienu Meta platformu

Facebook – 7. vērtīgākais zīmols

Vairāk kā 1 mljrd. uzņēmumu katru dienu ievieto ierakstus FB

79% Facebook skatās katru dienu 

Vairāk kā 72% Facebook lietotāju izmanto arī YouTube, WhatsApp, and 
Instagram

Iecienīta sociālā platforma cilvēkiem vecumā no 35 – 44 gadiem

Vidēji lietotāji pavada 19.6 stundas mēneši Facebook

81.8% lieto Facebook tikai mobilajās ierīcēs 

https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/947869/facebook-product-mau/
https://www.hootsuite.com/resources/digital-trends


Facebook izmanto  

• https://www.searchenginejournal.com/facebook-facts/359408/#close

75% sieviešu, 63% vīriešu 



Fakti - Facebook

Katru dienu augšupielādēti 35 mlj. fotogrāfiju!

3/4 skatās FB katru dienu 

51% - biežāk kā reizi dienā 

https://www.searchenginejournal.com/facebook-facts/359408/

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/10/share-of-u-s-adults-using-social-media-including-facebook-is-mostly-unchanged-since-2018/


Instagram

1.074 mlj. lietotāju (2021)

Vidēji vienam ierakstam ir arī 10.7 haštagi #

71% no Instagram aktīvajiem lietotājiem ir jaunāki 
par 35 gadiem

Vidēji Instagram pavada 53 minūtes dienā 



70%
ASV uzņēmumu izmanto 

INSTAGRAM

80%
Personu pieņēmuši lēmumu 

par labu pirkumam



Instagram

https://www.world-today-news.com/sarah-jessica-parker-recommends-parn-chips-made-in-latvia-to-millions-of-her-fans/

Sarah Jessica Parker 
recommends ‘Pärn’ chips 
made in Latvia to 
millions of her fans



INSTAGRAM

Katru sekundi 
augšupielādēti 995 

foto

Visbiežāk atrodamais 
produkts – picca

ASV – vairāk kā 140 
mlj. Lietotāju 

80%  Instagram kontu 
ir pesonīgām
vajadzībām

Sievieties izmanto 
vairāk kā vīrīeši

33.1% lietotāju 
vecumā 25–34 

60% lietotāju izmanto 
platformu jaunu preču 

un pakalpojumu 
atrašanai

Vairāk kā 60% zīmolu 
plāno palielināt 

izdevumus 
INSTAGRAM (2022)

https://websitebuilder.org/blog/instagram-statistics/



Pirmais INSTAGRAM attēls

https://websitebuilder.org/blog/instagram-statistics/



Nav tīksmiņu (like), piedāvā saturu, ko 
izmanto mūsu sekotāji vai FB kontakti



https://backcourtmarketing.com/why-pinterest-is-the-most-overlooked-social-media-platform-that-your-business-needs-to-use/

250 mlj. lietotāju mēnesī –
vairāk kā Snapchat, Twitter, 
Linkedin, and Whatsapp
(Source: Hootsuite) 



Create a Business Manager

To create a Business Manager:

Go to business.facebook.com/overview. 

Click Create Account.

Enter a name for your business, your name 
and work email address and click Next.

Enter your business details and click Submit.

https://business.facebook.com/overview


Biznesa konts – iespējas apmeklētāju analīzei



Biznesa konts – iespējas apmeklētāju analīzei















Vienam lietotājam var būt 2 biznesa konti
Tomēr var pievienot papildus administratorus vai 
redaktorus





Creator Studio

• https://business.facebook.com/creatorstudio/home













Uzņēmuma misijas, vīzijas un 
vērtības kā pamats

komunikācijai

Mērķa auditorijas noteikšana

Ierakstu formāts – saistīts ar uzņēmuma misiju vīziju  un vērtībām



• Projekta/produkta ilgtermiņa mērķis

• Īsa, precīza

• Tāda, lai var viegli atcerēties

Produkta vīzija

https://www.visual-paradigm.com/scrum/how-to-write-scrum-product-vision/

Microsoft’s vision
“To empower people through great 
software, any time, any place, or any 
device.”



Vīzija, misija, vērtības, mērķi

• Vīzija – ilgtermiņa mērķis (ļoti tāls)

• Misija – kas mēs esam un ko darām 
pašreiz

• Vērtības – kas ir mūsu pārliecības 
pamatā 

• Mērķi (konkrēti definēti laikā) 

www.ikvd.gov.lv

http://www.ikvd.gov.lv/


https://www.visual-paradigm.com/scrum/how-to-write-scrum-product-vision/

- Kam (mērķa klients)
- Kas (apgalvojums vai iespējas nepieciešamība)
- Produkts (nosaukums), kas ietvar kategoriju 
- Kas (būtiskākie ieguvumi vai iemesls nopirkt)
- Pretstatā (primārā konkurentu alternatīva)
- Produkts (primārā atšķirība)



Virši



• Mūsu vīzija - no 2025. gada 25% no visas Volvo 
automobiļos izmantotās plastmasas tiks izgatavotas no 
pārstrādāta materiāla 

• Mūsu misija ir radīt automašīnas, kas ir drošas visiem



Tirgus segmentēšana

Segmenta jēdziens -
klientu grupa ar noteiktām 

līdzīgām vajadzībām vai 
vēlmēm. 

Tirgus sadalīšana 
segmentos ļauj 

uzņēmumiem un 
organizācijām 

koncentrēties uz būtiskāko



https://www.questionpro.com/blog/what-is-market-segmentation/



Tirgus 
segmentēšana 
un mērķa 
tirgus 
identificēšana
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Segmentēšanas raksturojošās 

pazīmes

Patērētāja tirgus segmentēšana (bērnu pieskatīšanas centrs)

Ģeogrāfiskais

Reģions Baltija

Valsts Latvija

Pilsētas Jelgava

Pilsētas lielums < 55 000 iedzīvotāji

Demogrāfiskais:

Dzimums Sieviešu, vīriešu

Vecums No 0-18 gadiem

Ģimenes lielums No 3 (2 pieaugušie un 1 bērns) līdz 7 cilvēki (2 pieaugušie 5 bērni)

Ģimenes dzīvesveids Jauns pāris ar bērniem, vidēja vecuma pāris ar bērniem

Sociāli ekonomiskais

Sociālais slānis Darba ņēmēji - nodarbināti abi vecāki vai vismaz viens

Ienākumi Vidēji uz vienu nodarbināt sākot no 600 EUR (bruto), kas ir vidējā bruto darba samaksa 

Jelgavā

Nacionālais un kultūras:

Tautība Latviski, krieviski un angliski runājošie

Personiskais:

Dzīvesveids Tradicionāls - vecāku nodarbinātība ilgāk par plkst. 17.00, vidēji un augsta vecāku 

sociālā aktivitāte ( no 1 reizes līdz 3 reizes nedēļā); 



Lietišķā tirgus 
segmentēšanas 
raksturīgākās 
pazīmes
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Segmentēšanas raksturīgā pazīme Raksturīgo pazīmju skaidrojums

Ģeogrāfiskās: 

Reģions, Valsts, Pilsētas

Kādi reģioni, valstis, pilsētas jāapkalpo? 

Vai aprobežoties ar vietējo tirgu, vai eksportēt produkciju uz 

ārzemēm?

Ekonomiskās:

Nozare, Uzņēmuma lielums, Uzņēmumu 

izvietojums, Uzņēmumu darbības veids

Kādas nozares ir lietderīgi apkalpot? 

Kāds ir apkalpoto uzņēmumu lielums? (realizācijas apjoms, aktīvi, 

darbinieku skaits, u.c.). 

Saimnieciskās darbības:

Finansiālais stāvoklis, Tehnoloģija, 

Organizācija

Kāds ir uzņēmuma finansiālais stāvoklis?

Kādas tehnoloģijas uzņēmums izmanto iepirkšanās procesā? 

Kā tiek organizēta piegāde un iepakošana? Centralizēti vai 

decentralizēti? 

Iepirkšanās:

Apjoms; Biežums; Izvēles kritēriji; 

Attiecības; Maksāšanas veids; Piegādes 

ātrums

Kāds ir piegādes (iepirkumu) vienreizējais apjoms? 

Kāds ir uzņēmumu iepirkumu biežums – augsts, mērens vai zems? 

Kādi ir produkta izvēles kritēriji – produkta cena, apkalpošana vai citi? 

Vai ir lietderīgi turpināt sadarbību ar esošajiem biznesa partneriem vai 

pārorientēties uz citiem – perspektīviem klientiem? 

Kādus maksāšanas veidus izmanto uzņēmumi – komerckredīts, 

līzings, noma, u.c.?

Kāds ir piegādes termiņš? Vai uzņēmumiem nepieciešamas ātras, pat 

neparedzētas piegādes? Vai prioritāte ir apkalpošanas kvalitātei? 

Vadīšana:

Lojalitāte; Riska pakāpe; Vadības stils

Vai uzņēmumi ir lojāli saviem piegādātājiem?

Vai uzņēmumi vēlas riskēt, vai arī ir samērā piesardzīgi pret tirgus 

apstākļiem?

Kāds ir uzņēmumu menedžeru vadības stils? Vai tas ir līdzīgs pašu 

uzņēmumu vadības stilam, vai atšķirīgs? 



Mērķa grupa 
–
visizdevīgākie 
segmenti

Būtiskākie kritēriji

Ģeogrāfiskā vieta (valsts, pilsēta, atrašanās)

Vecums

Dzimums

Intereses

Vērtības

Meklējumi



Mērķauditorija

Esošie klienti

Potenciālie klienti 

Sadarbības partneri

Potenciālie darbinieki

Mediji

Darbinieki





Resursi informācijas iegūšanai 

Sekundārie dati:

LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa: https://stat.gov.lv/lv

EUROSTAT

Primārie dati:

Fokusgrupu diskusijas

Intervijas 

Aptaujas

https://stat.gov.lv/lv


Satura veidošana, 
fotogrāfiju 

rediģēšana, 
dažādi digitālie 

rīki satura 
veidošanai

Ieraksti soc. tīkliem, Infografikas u.c. Canva –
www.canva.com

Fotoattēlu rediģēšana -
https://www.photopea.com/

Ierakstu veidošana, fotoattēlu rediģēšana –
MsPowerPoint (MsOffice 365)

http://www.canva.com/
https://www.photopea.com/




Fotoattēlu rediģēšana 

• https://www.photopea.com/learn/\

https://www.photopea.com/learn/


Tehniskais SEO

Google var piekļūt mājas lapai
Jānorāda to, kuras daļas tiek 

indeksētas, kuras nē 

Mājas lapa reaģē uz dažādām 
ierīcēm (responsīvs dizains)

Mājas lapa tiek ātri 
augšupielādēta

Web risinājums ir «draudzīgs» IT 
programmām (piem., 

Wordpress)

Mājas lapas struktūra ir 
optimizēta dažādu meklēšanas 

programmu izpētei



Tehniskais SEO

Robots.txt – https://adrese.lv/robots.txt -
definē, kuras mājas lapas daļas crawlers 
(zirnekļi) var meklēt 

Sitemap.xml – fails, kurā uzskaitītas vietnes 
svarīgās lapas, nodrošinot, ka Google var 
tās visas atrast un pārmeklēt. Tas arī palīdz 
meklētājprogrammām izprast jūsu vietnes 
struktūru. Jūs vēlaties, lai Google 
pārmeklētu katru būtisku jūsu vietnes lapu

Noindex - meklētājprogrammas nedrīkst 
indeksēt tīmekļa lapu, un tāpēc tā nedrīkst 
tikt rādīta meklētājprogrammas rezultātu 
lapās. Nesekot nozīmē, ka 
meklētājprogrammām nevajadzētu sekot 
šajā lapā esošajām saitēm



Vai www lapa ir mobilajai lietotnei draudzīga? 

https://search.google.com/test/mobile-friendly



Redirects (redirekti)

• Novirzīšana ir veids, kā nosūtināt gan lietotājus, gan 
meklētājprogrammas uz citu URL, nevis to, kuru viņi 
sākotnēji pieprasīja. Trīs visbiežāk izmantotās 
novirzīšanas ir 301, 302 un Meta Refresh

• Redirectu veido:

• 301, "Moved Permanently"—rekomendēts SEO

• 302, "Found" or "Moved Temporarily"

• Meta Refresh

https://moz.com/learn/seo/redirection



Online rīki tehniskajai pārbaudei

Mājas lapas ātruma pārbaude:  https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite 

Dažādi rīki vienuviei: https://www.seoreviewtools.com/seo-tools/technical-seo-tools/

https://www.woorank.com/ 

https://seositecheckup.com 

https://www.seotesteronline.com/ 

Konkurentu lapu izpētei 

https://www.seoreviewtools.com/seo-tools/technical-seo-tools/


https://mvmalacad.com/tutorial/how-crawling-indexing-and-ranking-works/



Crawling, Indexing and Ranking?

Crawling

Crawling: is the analysis 
of the webpages on the 
internet. The search 
engine scans the code 
and the content of every 
URL it finds.

Indexing

Indexing: is the gathering 
of contents found during 
the crawling process. If a 
page is on this list, it 
means that the search 
engine indexed it, and it 
can appear among the 
search results for the 
related queries.

Ranking

Ranking: is the order in 
which the indexed 
results appear on the 
result page (SERP). The 
list goes from the most 
relevant content to the 
least.



«Zirnekļu» 
budžets

Katram domēnam ir savs laika/resursu 
daudzums, ko Google ir gatavs veltīt

Konkrētāks saišu saraksts palīdz 
izvairīties no jau skatītu lapas daļu 
atkārtošanas, nevis pārskatīšanas

Ātrāka lapu ielāde — noteiktā laikā varat 
ielādēt vairāk lapu

Jo vairāk populāru saišu lietotāji skata 
vairāk, jo vairāk rāpuļprogrammu skatās

Ļoti svarīgi, ja jums ir daudz lapu (e-
komercija, vairāk nekā 10 000 utt.)



Noindexing

• Varat novērst lapas vai cita resursa
parādīšanos Google meklēšanā, HTTP 
atbildē iekļaujot metatagu vai galveni
noindex

• Kad Googlebot nākamreiz pārmeklēs šo
lapu un redzēs tagu vai galveni, 
Googlebot pilnībā izmet šo lapu no 
Google meklēšanas rezultātiem
neatkarīgi no tā, vai uz to ir izveidotas
saites uz citām vietnēm



SEO audita rīki

Atslēgvārdu ģenerēšana, ieteikumi

Google rezultātu izvērtēšana, salīdzināšana

Mājas lapas SEO tehniskais novērtējums

Domēna specifiska analīze, konkurentu izpēte 
un salīdzināšana

Meklēt bojātas saites



Cik ātra ir mājas lapa?
• https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/



Atslēgas vārdi, kas definēti mājas lapai

https://keywordtool.io/



SEO: tumšā puse
Daži piemēri:

• Atslēgvārdi — pārāk daudz

• Zema kvalitāte, surogātpasts, viltus ziņas

• Saišu pirkšana (nekad to nedariet): saišu apmaiņai 
jābūt pēc iespējas dabiskākai

• Konkurentu zīmola atslēgvārdu izmantošana

• Slēpts saturs (klienti neredz, meklētājiem)

• Nepatiesi vērtējumi, atsauksmes

• ! Šādi rīkojoties, jūs riskējat tikt pilnībā izslēgts no 
Google indeksa (manuāls sods).



AIDA (Iepazīšana, Interese, Vēlme, Rīcība)



Digitālie rīki AIDA veidošanai 

https://www.edrawsoft.com/aida-theory-of-selling.html



https://infinitum.agency/blog/vizualais-saturs-socialajos-tiklos-grafiskais-dizains-un-
fotografija/



Paldies!


