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Runātājs Runa Auditorija Efekts

Kas ir komunikācija? (Aristoteļa komunikācijas modelis)



Kas ir komunikācija? 
(Šenona un Vīvera komunikācijas modelis) 

Ziņa

Troksnis

Atgriezeniskā saite

Ziņa

Informācijas 
avots (sūtītājs)

Sūtīšanas 
process Kanāls Saņemšanas 

process Saņēmējs



Individuāls autors Uzņēmumi un 
organizācijas Žurnālisti

Kas ir informācijas avots (sūtītājs)? 



Uzņēmumiem un 
organizācijai, kā arī to 

klientiem saistoša 
informācija

Atkarībā no darbības 
profila un 

mērķauditorijas 
izveidota dienaskārtība

Personīgais viedoklis, 
nostāja, vērtības

Individuāls autors Uzņēmumi un 
organizācijas Žurnālisti

Kas ir ziņa? 



Personīgais viedoklis, 
nostāja, vērtības

Uzņēmumiem un 
organizācijai, kā arī to 

klientiem saistoša 
informācija

Atkarībā no darbības 
profila un 

mērķauditorijas 
izveidota dienaskārtība

Ziņas forma

Individuāls 
autors

Uzņēmumi un 
organizācijas Žurnālisti

Teksts, foto, video, infografika, audio (podkāsts) u.tml.



Sociālo mediju platformas 

Klātienes un tiešsaistes tikšanās 

Pasākumi

Masu mediji

E-pasts

Mājas lapas

Blogi

Kas ir kanāls?



Individuāls autors

Draugi, paziņas, 
sekotāji

Uzņēmumi un 
organizācijas

Klienti un sekotāji

Žurnālisti

Masu medija 
auditorija

Kas ir saņēmējs?



Uzņēmums vai 
organizācija Ziņa

Kanāls

Kanāla 
mērķauditorija

Žurnālisti

Individuālie autori

Kas ir uzņēmuma komunikācija?



Vispārīgs 
priekšstats Reputācija Nozares līderis

āpēc uzņēmumam komunikācija ir vajadzīga?



Saturs, ko 
ražo saviem 

klientiem

Saturs tiem, 
kurus tu 

vēlies redzēt 
to izplatām 

tālāk

Uzņēmma komunikācija

Uzņēmuma 
komunikācija



PESO modelis



Algot profesionāli ir dārgi
Visu darīsim paši
Mazā uzņēmumā komunikāciju var uzņemties uzņēmuma 
vadītājs
Vai viņam var palīdzēt cilvēks, kam ir vēl citi pienākumi
Lielākā uzņēmumā izvēle var būt par labu sekretārei

Padoms nr 1 – visu dari pats!

►

►

►

►

►



Pajautāt par iepriekšējo klientu nozarē un profilu galvenokārt specifiskās
jomās

Pajautāt iepriekšējo darbu paraugus

Vienoties par to, ka pirmais darbs ir par mazāku cenu, jo testa darbs

Jā, tas kaut ko maksā
Jāsaprot, kas tieši no komunikācijas pakalpojumiem ir 
nepieciešams
Ir dažādi varianti – lielas aģentūras, mazas aģentūras, 
«frīlanseri»
Kā izvēlēties? 
►

Algot profesionāli ir dārgi

► 

►

►

►

►



Mēs visu darīsim paši





Labāk lai uzņēmuma vadītājs vada uzņēmumu 
Iesaistīšanās, kas ir nepieciešama – informācija par 
uzņēmuma mērķiem
Vebinārs kā instruments
Video saturs – nav nepieciešams investēt daudz laika, bet 
šo saturu pēc tam var izmantot
Iekšējās intervijas kā informācijas avots

Mazā uzņēmumā komunikāciju var uzņemties
uzņēmuma vadītājs

►

►





Kāds cits vai sekretāre



Sāksim ar to, kas ir svarīgs uzņēmumam
i gribēs par to rakstīt
Preses relīze ir vienkāršs teksts, ko var uzrakstīt jebkurš
Vispār – kurš nevar uzrakstīt tekstu! Jebkurā valodā!

2 ena ziņa der visiem!

►



Sāksim ar to, kas ir svarīgs uzņēmumam



Visi gribēs par to rakstīt

Kristaps Skutelis, Kursors.lv



Preses relīze ir vienkāršs teksts, ko var uzrakstīt 
jebkurš



Vispār – kurš nevar uzrakstīt tekstu! Jebkurā valodā!





Uzrakstījām. Izdarījām, kā teica lekcijā. Viss.
Tagad visiem jādalās, jo ir taču tik lieliski.
«Mēs uztaisījām video saturu, kam mēs to varētu aizsūtīt?» 

adoms nr. 3 – uzrakstījām (uztaisījām) ziņu, 
tātad komunicējam!

►

►

►



►Ja neinteresē mūsu ziņa, tad tas ir slikts žurnālists.
►Žurnālistam ir jāatbild uz mūsu e-pasta vēstuli.
►Piezvanām, ja ziņa stundas laikā nav publicēta.
►Atgādinām par sevi visos iespējamos sociālajos tīklos, piesakāmies 
draudzēties, nosūtām ziņu.
►Nepatīkamos jautājumus nekomentēsim.
►Piedāvāsim visiem ekskluzīvus piedāvājumus, gan jau kāds paņems.
►Ja būs jautājumi, atbildēsim, kad varēsim.
►Aj, ja nepatiks, kā uzrakstīs, pateiksim, lai izlabo vai izņem rakstu! 

adoms nr 4 – žurnālistiem par mums ir jāraksta!



liksim vienā kanālā un automātiskiublicēsim citos.
Labāk būsim visos kanālos nekā nekur.
Bildes nav. Nekas, paņemsim no interneta.

pati ziņa!
. 5 – visiem kanāliem der viena un tā 





Ja kaut kas strādā, turpini to darīt neatkarīgi no 
likumiem. Ar nosacījumu, ka tas nebojā tava 
uzņēmuma reputāciju.



Saprast, vai šajā uzņēmuma attīstības posmā mums ir svarīgi komunicēt 

Saprast, kāds ir katra komunikācijas soļa mērķis

Izvēlēties vienu vai divus komunikācijas kanālus, kuros komunicēt regulāri un 
kvalitatīvi
Saprast, kā mērīsim rezultātu

Komunikācijas KPI ir jāsaskan ar uzņēmuma KPI

Komunikācijas KPI ir jābūt sasniedzamam un izmērāmam (izsakāmam ciparos)

Ja ne algot, tad vismaz pakonsultēties ar profesionāli par komunikāciju un 
satura veidošanu 

Izveido tādu biznesu, lai žurnālisti pie Tevis stāv rindā uz interviju

 tomēr nesačakarēt uzņēmuma komunikāciju?

► 

► 

►

► 

► 

► 

►

►
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