
 

 

 

 
Sabiedrisko attiecību atbalsta 
pasākumi “E-prasmju nedēļas” 
komunikācijai plašsaziņas 
līdzekļos 

  



Komunikācijas mērķi 

•Pievērst sabiedrības uzmanību IKT prasmju nozīmei 
un konkurētspējai, IKT karjeras izvēlei, Eiropas 
līmeņa IKT prasmju ietvaru ieviešanai un IKT prasmju 
sertificēšanai 

•Sekmēt mērķauditorijas izpratni par “E-prasmju 
nedēļas” nozīmi darbā, karjeras attīstībā un 
izaugsmē digitālajā laikmetā, kā arī ieinteresēt 
plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanu un 
lietošanu, paralēli informējot par e-pakalpojumiem 



Mērķauditorija 

• Jaunieši – vidusskolu skolēni, profesionālo un augstāko 
izglītības iestāžu studenti 

• Bezdarbnieki un darba meklētāji, kas, apgūstot e-
prasmes, spētu iesaistīties ar IKT saistītos darbos 

• IKT nozares praktiķi un profesionāli IKT lietotāji 

• Biznesa līderi un politikas veidotāji 

• Uzņēmumi, īpaši mazie un mikro uzņēmumi 

• Seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām 

• Masu mediji kā informācijas izplatītāji 



Mediju kanālu sadalījums: 
 Drukātie mediji 

• Laikraksts “Diena”: Rubrikas – “Skolas Diena”, “Karjeras 
Diena”, “Uzņēmēja sleja” 

• Laikraksts “Latvijas Avīze”: Rubrikas – “Izglītība. Karjera”, 
“Tepat. Eiropā” 

• Laikraksts “Neatkarīgā Rīta Avīze”: Rubrika – “Karjera” 

• Laikraksts “Dienas Bizness” (atbilstoši tematiskie pielikumi) 

• Laikraksti krievu valodā: “Bizness & Baltija”, “Telegraf” un 
“Vesti Sevodna” 

 

 



Interneta mediji 
 

• Nacionālu ziņu portāli: Tvnet.lv/rus, Apollo.lv/rus, 
Delfi.lv/rus, Diena.lv, Nra.lv, Ir.lv, La.lv, 
Mixnews.lv/rus, Focus.lv, Telegraf.lv, Vesti.lv, u.c. 

• Specializētie izglītības portāli: E-klase, E-skola, 
Skolas.lv u.c. 

• Nišas portāli / blogi: Krizdabz.lv, Boot.lv, Zparks.lv, 
Startit.lv u.c. 

 



TV un Radio 

Televīzija 

• LTV1 – “Rīta Panorāma”, 
“Panorāma 

• LTV7 – Raidījums “Sems”, 
“Attīstības kods” 

• TV3 – “TV3 Ziņas” 

• LNT – “900 sekundes” 

• TV5 – “Mūsu tēma” 

 
 

Radio 

• LR1 – “Krustpunktā”, “Kā 
labāk dzīvot”, “Eiro 
spogulī” 

• LR4 – “Diena pēc dienas”  

• 1. Biznesa radio 

• Radio SWH, SWH+ 

• StarFM 

 



Reģionālie mediji 

• Jelgava – “Zemgales Ziņas”, “Novaja Gazeta” 

• Daugavpils – “Gorod.lv”, “Latgales Laiks” 

• Ventspils – “Ventas Balss” 

• Valmiera – “Liesma” 

• Rēzekne – “Rēzeknes Vēstnesis” 

• Liepāja – “Kurzemes Vārds”, “Liepajniekiem.lv” 

 



Pilsētu, pašvaldību un novadu portāli 

• Valmiera.lv, Liepaja.lv, Ventspils.lv, 
Jelgava.lv, Cesis.lv, Jurmala.lv, 
Daugavpils.lv, Rezekne.lv, Jekabpils.lv u.c. 

 



Newsletter / partneru informācijas kanāli 

• Elektroniskie jaunumi (newsletter) 

7.nedēļa, no 10.-14.02:  

Vispārīga informācija par E-prasmju nedēļu un aktivitātēm: E-prasmju 
nedēļas galvenajām tēmām, aktualitātēm, konkursiem, semināriem 
u.c. 

 

9.nedēļa, no 24.-28.02:  

Informācija par aktivitātēm skolēniem, jauniešiem, studentiem 

1) E-prasmju nedēļas plānotās aktivitātes jauniešiem 

2) Konkursi 

3) Sīkāka informācija par IKT karjeras dienām  

 



Newsletter / partneru informācijas kanāli 

10.nedēļa, no 03.-07.03: 
Informācija par aktivitātēm uzņēmējiem  
 
11.Nedēļa 10.-14.03: 
E-prasmju nedēļa reģionos - detalizētāka informācija par semināriem, 

konkursiem un citām “E-prasmju nedēļas” aktualitātēm tieši reģionos  
 

12. Nedēļa 17.-21.03: 
Informācija par konkursiem un materiāliem “E-prasmju nedēļas” laikā 
1) Aicinājums: „Piedalies!” & „Saskaities!” 
2) Detalizētāka informācija par materiāliem, dažādiem konkursiem un 

aktivitātēm, kas  notiks “E-prasmju nedēļas” ietvaros  
 

• „E-prasmju nedēļas” ziņu izplatīšana partneru informācijas kanālos 
 



Aktivitātes sociālajos tīklos “E-prasmju 
nedēļas” ietvaros 

• Projekta „piespraude” pie profila: sociālā tīkla 
Twitter.com un/vai Facebook.com lietotājiem, 
kuri piedalās „E-prasmju nedēļā”, izveidot 
īpašas virtuālas nozīmītes, piemēram, “Es 
piedalos e-prasmju nedēļā”, ko katrs dalībnieks 
varētu “piespraust” pie sava personīgā profila 

 



Aktivitātes sociālajos tīklos “E-prasmju 
nedēļas” ietvaros 

• “E-prasmju nedēļas” aktivitātes: preses relīžu, 
viedokļu, FOTO un VIDEO materiālu 
atspoguļošana LIKTA Facebook.com, 
Flickr.com, Instagram.com, Draugiem.lv, 
Twitter.com kontos 



Aktivitātes sociālajos tīklos “E-prasmju 
nedēļas” ietvaros 

• Draugiem.lv TOP saites: TOP saites ir būtisks 
instruments, ar kura palīdzību ir iespējams 
informēt maksimāli lielu cilvēku skaitu. Ja TOP 
Saitēs iekļūst izveidotā preses relīze, 
viedokļraksts vai videoblogs, tas automātiski 
iegūst plašāku un lielāku skatījumu skaitu, tādā 
veidā apzinot vēl vairāk lietotāju. TOP Saitēs 
var iekļūt tikai mediji, tāpēc būtiski ir sekmēt 
digitālajos medijos publicēto ziņu „ieteikšanu” 



Aktivitātes sociālajos tīklos “E-prasmju 
nedēļas” ietvaros 

• MINI-AD reklāmas: ar “mini-ad” palīdzību 
Draugiem.lv portālā tiek piesaistīta papildus 
auditorija. Mērķauditoriju izvēlas pēc attiecīgā 
segmenta (skolēni, studenti, intereses, vecums 
utt.). Uzspiežot uz “mini-ad”, portāla lietotājs 
nonāk lapā, kur ir plašāka informācija par e-
prasmju nedēļas aktualitātēm, piemēram, 
www.eprasmes.lv  

http://www.eprasmes.lv/


“E-prasmju nedēļas” komunikācijas plāns  

Izpildes termiņš Komunikāciju instruments & saturs Atbildīgie 

10./11. februāris Preses relīze:  

Latvijā notiek gatavošanās “E-prasmju nedēļai 2014” 

LIKTA / 
VARAM + 
partneri 

14. februāris Preses relīze:   

Aicinājums uzņēmumiem iesaistīties IKT karjeras dienā 

LIKTA  

14. februāris  Elektroniskie jaunumi (newsletter): 

Vispārīga informācija par E-prasmju nedēļu un aktivitātēm 

1) E-prasmju nedēļas galvenajām tēmām, aktualitātēm, konkursiem, semināriem u.c.  

LIKTA 

17. - 24. februāris LIKTA vai “E-prasmju nedēļas” galveno atbalstītāju viedoklis: 

IKT nozares un e-prasmju nozīme kopējā tehnoloģiskajā attīstībā  

LIKTA + 
partneri 

22. februāris Preses relīze: 

Kuros uzņēmumos skolēni var apmeklēt / ko var ēnot 

LIKTA 

25. februāris Elektroniskie jaunumi (newsletter): 

Informācija par aktivitātēm priekš skolēniem, jauniešiem, studentiem 

1) E-prasmju nedēļas plānotās aktivitātes jauniešiem 

2) Konkursi 

3) Sīkāka informācija par IKT karjeras dienām  

LIKTA 

 



“E-prasmju nedēļas” komunikācijas plāns 

Izpildes termiņš Komunikāciju instruments & saturs Atbildīgie 

3-7. marts  Elektroniskie jaunumi (newsletter): 

Informācija par aktivitātēm uzņēmējiem  

LIKTA  

10.-14. marts  Elektroniskie jaunumi (newsletter): 

E-prasmju nedēļa reģionos - detalizētāka informācija par semināriem, konkursiem un  

citām “E-prasmju nedēļas” aktualitātēm tieši reģionos  

LIKTA 

17.-21. marts  Elektroniskie jaunumi (newsletter): 

Informācija par konkursiem un materiāliem “E-prasmju nedēļas” laikā 

1) Aicinājums: „Piedalies!” & „Saskaities!” 

2) Detalizētāka informācija par materiāliem, dažādiem konkursiem un aktivitātēm, kas  

notiks “E-prasmju nedēļas” ietvaros  

LIKTA  

5. – 30. marts  “E-prasmju nedēļas” vēstnieka viedoklis / intervija: 

Kāds no “E-prasmju nedēļas” vēstniekiem masu medijiem sniedz interviju saistībā ar savu misiju 
“E-prasmju nedēļā” un citām IKT aktualitātēm, kā arī motivējot jauniešus pievērsties IKT 
apgūšanai  

LIKTA 

10. - 30. marts  

 

Intervija TV/Radio: 

LIKTA vai kāds no atbalstītāju pārstāvjiem sniedz interviju par drošību un aizsardzību 

internetā un / vai ētiku un autortiesības internetā  

 

LIKTA  

 



“E-prasmju nedēļas” komunikācijas plāns 

Izpildes termiņš Komunikāciju instruments & saturs Atbildīgie 

10. - 30. marts  INFOGRAFIKA: 

Statistisks salīdzinājums, kā mainījies “E-prasmju nedēļas” dalībnieku skaits iepriekšējo 4 
gadu laikā  

LIKTA  

14. - 30. marts  Trešās personas viedoklis: 

Trešā persona akcentē un stāsta par eksakto zinātņu nozīmi, tostarp studentu  

motivāciju mācīties eksaktās zinātnes  

LIKTA  

20. - 30. marts  Intervija ar LIKTA prezidenti: 

Kādā no laikraksta “Diena” rubrikām - “Karjeras diena”, “Skolas Diena” vai laikraksta 

“Latvijas Avīze” tematiskajā sadaļā “Izglītība. Karjera” Signe Bāliņa sniedz interviju  

saistībā ar “E-prasmju nedēļas” notiekošajām IKT karjeras dienām  

LIKTA  

21. marts  Preses relīze / ielūgums medijiem: 

1) Informācija par “E-prasmju nedēļas” atklāšanu ES mājā, ietverot arī informāciju par 

“E-prasmju nedēļas” atklāšanu Briselē (20.martā), kur piedalās Nellija Krūza un  

digitālie čempioni 

2) Mediji tiek aicināti uz “E-prasmju” atklāšanas ceremoniju un sekojošo diskusiju  

24. martā ES mājā  

LIKTA 



“E-prasmju nedēļas” komunikācijas plāns 

Izpildes termiņš Komunikāciju instruments & saturs Atbildīgie 

Marts  Raidījums “Gudrs, vēl gudrāks”: 

Raidījumā marta mēnesī piedalās 8. klases skolnieki un var piedāvāt jautājumus 

par informātiku, saistot to tematiku ar “E-prasmju nedēļu”  

LIKTA  

20. marts – 11. 
aprīlis  

Video intervijas portālā Nra.lv: 

Intervijās piedalās LIKTA, galveno atbalstītāju pārstāvji, kā arī kāds no vēstniekiem 

un reģionu pārstāvjiem. VIDEO pēc tam tiek izplatīts LIKTA sociālajos tīklos  

LIKTA  

24. marts  Preses relīze: 

Informācija par „E-prasmju nedēļas” atklāšanu  

LIKTA / 
VARAM + 
partneri  

24. marts  VIDEO tiešraide portālā NRA.lv: 

“E-prasmju nedēļas” atklāšanas pasākuma translācija  

LIKTA  

23.-30. marts  Intervijas/sižeti/foto reportāžas: 

LIKTA un sadarbības partneru intervijas TV, radio nacionālajos kanālos un foto reportāžas  

par nedēļas atklāšanu un aktualitātēm 

LIKTA + 
partneri  

24. - 30. marts  Viedoklis laikrakstā “Neatkarīgā Rīta Avīze”: 

Kāds no “E-prasmju nedēļas” atbalstītāju pārstāvjiem sniedz viedokli/interviju par e-prasmju 
nedēļu, tās nozīmi un potenciālās karjeras iespējas IKT nozarē 

LIKTA  



“E-prasmju nedēļas” komunikācijas plāns 

Izpildes termiņš Komunikāciju instruments & saturs Atbildīgie 

27. marts – 11. 
aprīlis  

Materiāls rubrikā “Skolas diena”: 

Materiāls, iekļaujot skolēnu, skolotāju un “e-prasmju” rīkotāju citātus par notikušajām IKT 
karjeras dienām  

LIKTA  

28. marts – 12. 
aprīlis  

Sižets raidījumā “Sems”: 

Raidījumā piedalās tie skolnieki/studenti, kuri bija “E-prasmju nedēļas” rīkotajās IKT 
karjeras dienās, daloties ar saviem iespaidiem un iegūto pieredzi  

LIKTA  

31. marts – 1. 
aprīlis  

Preses relīze un Infografika par “E-prasmju nedēļas” norises  rezultātiem: 

Informācija par “E-prasmju nedēļas” rezultātiem, cik dalībnieki ir iesaistījušies, cik  

novados, statistika utt. Infografikā tiktu attēlota visu “E-prasmju nedēļas”  

dalībvalstu statistika, tādā veidā tiktu salīdzināta Latvija uz pārējās Eiropas fona  

LIKTA / 
VARAM + 
partneri  

9. aprīlis  Materiāls laikraksta “Diena” rubrikā “Senioru Diena”: 

Laikrakstā tiek sīkāk atspoguļots, kā senioriem veicies “E-prasmju nedēļas” ietvaros. + LIKTA 
un/vai abu galveno partneru citāts  

LIKTA  



E-prasmju nedēļas mājas lapa: www.eprasmes.lv  

 Šobrīd pieejamās sadaļas mājas lapā: 

 Par nedēļu; 

 Partneri; 

 Resursi partneriem; 

 Reģistrācijas formas 

 Plānotās sadaļas: 

 Nedēļas programma; 

 Pasākumu kalendārs; 

 Materiāli mērķauditorijām; 

 Konkursi, sacensības, testi 

 

 

http://www.eprasmes.lv/
http://eprasmes.lv/par-nedelu/
http://eprasmes.lv/partneri/
http://eprasmes.lv/resursi-partneriem/
http://eprasmes.lv/registracijas-formas/


E-prasmju nedēļas mājas lapa: www.eprasmes.lv  

 

 Reģistrācija E-prasmju nedēļai mājas lapā: 

 Reģionālo partneru pieteikuma forma 

 Demonstrāciju partneru pieteikuma forma; 

 IKT karjeras dienu pieteikuma forma uzņēmumiem  

 

http://www.eprasmes.lv/
http://www.ebaltics.com/e-prasmju-nedela-2014/
http://www.ebaltics.com/e-prasmju-nedela-2014/
http://www.ebaltics.com/e-prasmju-nedela-demo-2014/
http://www.ebaltics.com/e-prasmju-nedela-demo-2014/
http://www.ebaltics.com/e-prasmju-nedela-ikt-karjeras-diena-uznemumiem-2014/


E-prasmju nedēļas mājas lapa: www.eprasmes.lv  

 Būs iespēja partneriem publicēt savu informāciju: 

 Reģistrācija portālā 

 Blogi; 

 Foto un videostāsti 

 

 Mājas lapā iebūvēta sociālo tīklu funkcionalitāte 
 

http://www.eprasmes.lv/


Tiešraides E-prasmju nedēļā 

 Nedēļas atklāšanas pasākums tiešraidē – 24. marts 
 Tiešraide no ES mājas, Aspazijas bulvāris 28 

 

 Nedēļas atklāšanas pasākums: 
 10.30 – 12.30 –  «E-prasmju nedēļas 2014 atklāšana» - augsta 

līmeņa politiska diskusija par e-prasmēm nodarbinātībai 

 13.30 – 16.30 – «Kultūra e-vidē» - stāsts par kultūras e-vides 
pakalojumiem un aktivitātēm 

 



 

 

 

 
www.eprasmes.lv 
 
eprasmes@likta.lv 

 
 

http://www.eprasmes.lv/

