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Aktivitāte notiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju 
darbības atbalsta programma" projekta Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015 ietvaros. Projektu finansē Lihtenšteina, Šveice un Norvēģija. Projektu līdzfinansē Latvijas 

valsts un Talsu novada pašvaldība. 

Sabiedriskās attiecības NVO 
Organizācijas tēls un prezentēšanas māksla, 

darbs ar medijiem, sociālo tīklu iespējas, 
mājas lapas izveides iespējas 

Kurzemes NVO atbalsta centrs 
Inese Siliņa 

t. 29811722, inese@kurzemesnvo.lv 

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS 

Sabiedrisko attiecību mērķis 

• Izveidot labvēlīgu sabiedrības viedokli 
par organizāciju, veidojot pozitīvu 
sabiedrisko tēlu un labu reputāciju.  

– Panākt savstarpēju sapratni un mierīgu 
līdzāspastāvēšanu starp organizāciju un 
sabiedrību/ pašvaldību. 

 

SA darbības laika rāmis 

• Sabiedrisko attiecību aktivitātes parasti ir 
vērstas uz ilgtermiņa ieguvumiem, nevis 
ātru rezultātu. 

NVO un sabiedriskās attiecības 
Kurzeme 2010. gads (izvērtētas 55 NVO) 

Kas trūkst Latvijas NVO 
2005. gada rezultāti 

• Finansējuma trūkums 

• Cilvēkresursu trūkums 

• Sabiedrisko attiecību, reklāmas trūkums 

• Zema atpazīstamība 

• Sabiedrības neizpratne par NVO 
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SA pamatkomplekts NVO 

• Vienots un pārdomāts organizācijas tēls 

• Labu attiecību uzturēšana ar vietējiem 
medijiem 

• Esamība Interneta vidē 

• Sadarbība ar citām NVO 

 ORGANIZĀCIJAS TĒLS 

Organizācijas tēls 

• Organizācijas tēla definēšana 

• Tēlam atbilstoša komunikācija 

• Tēlam atbilstoša vizuālā identitāte  
logo, veidlapas, vizītkartes 

• Prasme uzstāties jeb prezentēšanas māksla 

PREZENTĒŠANAS MĀKSLA 

Pirms sākat darbu 

• Konkretizējiet prezentācijas saturu 

• Izprotiet mērķauditorijas intereses 

• Definējiet prezentācijas tipu 

– Motivējoša 

– Izglītojoša/ apmācību vajadzībām 

– Informatīva 

– Tematiska 

• Plānojiet prezentācijas struktūru un ilgumu 
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Informācijas uztveres tipi 
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• Audiālais 

• Vizuālais 

• Kinestētiskais 

Pasaki man, un es aizmirsīšu. 
Parādi man, un es atcerēšos. 
Iesaisti mani, un es sapratīšu. 

 / Konfūcijs/ 
 

Kā tiek uztverta informācija 

7% 

38% 
55% 

Vārdi Balss Ķermeņa valoda

Prezentācijas izveides posmi  

Veiksmīga 
prezentācija 

Satura izstrāde 

Rediģēšana un 
uzlabošana 

Demonstrēšana 

Fona krāsa vai attēls nedrīkst 
nomākt tekstu! 

Viegli uztverams saturs 

• Pārāk daudz krāsu 

• Pārāk daudz fontu un stilu 

 

• Likums 6x7 
– Ne vairāk par 6 rindām slaidā 

– Ne vairāk par 7 vārdiem rindā 

Piemērots fonta izmērs 

Teksta izmēram jābūt atbilstošam auditorijai 

 
• šis ir Arial 12 

• šis ir Arial 14 

• šis ir Arial 16 

• šis ir Arial 18 

• šis ir Arial 20 

• šis ir Arial 24 

• šis ir Arial 28 

• šis ir Arial 30 

• šis ir Arial 32 

• šis ir Arial 36 

• šis ir Arial 40 
 

Pārāk mazi burti 
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Lieto viegli salasāmu fontu 
• Grūti lasāms fonts 

• Grūti lasāms fonts  

• Grūti lasāms fonts 

• Grūti lasāms fonts 

• Grūti lasāms fonts 

• Grūti lasāms fonts 

• Šādi ir vieglāk 

• Šādi ir vieglāk 

• Šādi ir vieglāk 

• Šādi ir vieglāk 

• Šādi ir vieglāk 

• Šādi ir vieglāk 

Piemēroti fonta noformējuma veidi 

• Slīpā teksta fontu ir grūtāk lasīt 

• GRŪTI LASĪT, JA VISI BURTI IR LIELI 

• Informāciju izceliet ar krāsām vai izcēlumiem! 

• Atceries: pasvītrots teksts – aktīvās saites! 

 

Svarīgākais par kopējo stilu 

• Stils ir viens, vienots un atbilstošs tēmai 

• Pēc iespējas, lieto veidnes (template) 

• Neaizraujies ar efektiem, bet arī neatstāj pavisam 
«pliku» tekstu 

• Aiz virsrakstiem punktu neliek! 

 

 

Teksta pakāpeniska attēlošana 

• Kā ievietot ziloni ledusskapī? 

– Atveriet ledusskapja durvis 

– Ielieciet tajā ziloni 

– Aizveriet ledusskapja durvis 

Teksta struktūra 
• Iniciētājs: 
Labs motivētājs, enerģisks cilvēks, kurš prot aizraut citus ar savam idejām. 
Uztur labas attiecības, atklāts, pieejams, laipns.  

Piemīt laba riska izjūta.  Stipra personība, drosmīgs, aktīvs.  

Ļoti patstāvīgs, bet reizēm par daudz sapņotājs, ideālists.  

Viņam ir svarīgi, lai darba kolektīvā vadītu laba, mierīga, darbīga atmosfēra. 
Viņam patīk būt radošam un unikālam, un lai citu izraidītu respektu viņa 
personīgajai ieinteresētībai.  

 

Teksta struktūra 

Iniciētājs: 

• Labs motivētājs 

• Enerģisks cilvēks 

• Prot aizraut citus 

• Atklāts 

• Pieejams 

• Laipns 

24 
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Informācijai jābūt viegli 
uztveramai Pārāk detalizēti 
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Dažādo prezentāciju: slaidu pārejas 

• Slaidu pārejas var būt kaitinošas 

• Vislabāk izvēlieties mierīga rakstura pārejas 
pāreju  

 

Apskati savu prezentāciju no 2 metru 
attāluma 

Prezentācijas nobeigums 

• Pasakiet paldies auditorijai 

• Norādiet kontaktinformāciju 

• Varat vēlreiz demonstrēt sākumslaidu 

DARBS AR MEDIJIEM 



2014.03.20. 

6 

Kam, ko, kā un vai sūtīt? Preses relīzes uzbūve 

PRIMĀRI 

• Kas? 

• Kur? 

• Kad? 

• Ko? 

 

SEKUNDĀRI 

• Kam? 

• Kāpēc? 

• Cikos? 

• Ar ko? 

• Kas dod naudu? 

• Kas es esmu? 

 

Preses relīzes formāts 

• Drukātiem medijiem 
plašs, izsmeļošs 

 

• Interneta medijiem 
tieši tā, kā vēlies to redzēt nopublicētu 

 

• Dodam līdzi bildes! 
SOCIĀLO TĪKLU IESPĒJAS 

Vai mums tas ir vajadzīgs? 

Sociālo tīklu ikdienas lietojums vecuma 
grupās Latvijā 2012.g. jūnijā 

36  



2014.03.20. 

7 

Kas jāņem vērā 

• Esiet tur, kur ir jūsu mērķgrupa, atbalstītāji 

• Akcents uz foto, video, konkursiem, 
aktualitātēm 

• Veidojiet saturu, ar kuru gribas dalīties! 

• Atbildiet uz komentāriem, raisiet diskusijas 

Kas jāņem vērā 

• Ja paši neesat sociālajos tīklos, būs grūti 

• Ir vajadzīgs laiks, lai profilus apdzīvotu 

• Familiārais, neformālais, brīvais 
komunikācijas stils 

• Sociālo tīklu lapa nav lietišķa un «pareiza»! 

 

Kas ir Twitter 

• «nedraudzējas», bet seko 

• Seko tiem, kuri interesē 

• Iespējams atrast līdzīgi domājošos 

• Iespējams personīgi uzrunāt cilvēku, 
organizāciju 

• Uzsvars uz divpusēju komunikāciju 

• Ziņa 140 simbolos 

 

40  

https://twitter.com/Zemgalei_lv 

https://twitter.com/TnfFonds 

https://twitter.com/Nitaureni 

https://twitter.com/LLF_kompetences 

https://twitter.com/TAS_ES 

Kas ir facebook 

• Ir privātais profils (fiziska persona) un ir 
organizācijas lapas 

• Lapas veido tikai fiziskas personas  

• Vienai lapai var būt vairāki ziņu ievietotāji 
jeb administratori 

• Akcents uz vizuālo informāciju 

• Strauji pieaug viedtelefonu lietotāju skaits 

• Lietotāju skaits tuvojas draugiem.lv 
apjomam 

 

Kas ir facebook lapa 

• Ir vienvirziena komunikācija 

• Nevar personīgi uzrunāt savus sekotājus 

• Var segmentēt savas ziņas (izvēlēties kuru 
zini kuri sekotāji redz) 

• Ne visi sekotāji redz visas lapas ziņas 

 

https://twitter.com/TnfFonds
https://twitter.com/Zemgalei_lv
https://twitter.com/LLF_kompetences
https://twitter.com/Nitaureni
https://twitter.com/TAS_ES
https://twitter.com/Zemgalei_lv
https://twitter.com/Zemgalei_lv
https://twitter.com/TnfFonds
https://twitter.com/TnfFonds
https://twitter.com/TnfFonds
https://twitter.com/Nitaureni
https://twitter.com/Nitaureni
https://twitter.com/LLF_kompetences
https://twitter.com/LLF_kompetences
https://twitter.com/TAS_ES
https://twitter.com/TAS_ES
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Kas ir draugiem.lv 

• Ir privātais profils (fiziska persona) un ir 
organizācijas lapas 

• Lapas veido tikai fiziskas personas 

• Viena persona var izveidot max 3lapas  

• Vienai lapai var būt vairāki ziņu ievietotāji 
jeb administratori 

• Visas draugiem.lv lapas var aplūkot katalogā 

www.draugiem.lv/lapas 

 

MĀJAS LAPU IZVEIDE 

Vai manai organizācijai vajadzīga 
mājas lapa? 

• Informāciju meklē internetā 

• Mājas lapa rada pirmo iespaidu par 
organizāciju un vēlmi sadarboties - tā ir 
organizācijas vizītkarte internetā 

• Informāciju pārbauda un salīdzina internetā 

 

 

 

47  

Organizācijas mājas lapas funkcijas 

• Sniegt pamatinformāciju  
statiska, vizītkartes tipa lapa, uzsvars kontaktiem 
un pakalpojumiem 

• Atspoguļot organizācijas jaunumus  
svarīgākie ir jaunumi, informācija mainās 

• Veidot organizācijas tēlu  
svarīgs ir dizains, komunikācijas stils, detaļas 
lapa ir organizācijas būtības daļa 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Latvijas-P%C5%AB%C4%8Du-izp%C4%93tes-biedr%C4%ABba/366953466752435?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/kurzemesnvo
https://www.facebook.com/patversme?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Latvijas-ielu-vingro%C5%A1anas-sporta-biedr%C4%ABba/187112691317140
http://www.draugiem.lv/lapas
http://www.draugiem.lv/studentabanka/
http://www.draugiem.lv/mxtalsi/
http://www.draugiem.lv/tukumapatversme/
http://www.draugiem.lv/ieluvingrosana/
http://www.draugiem.lv/kepa.lv/
http://www.draugiem.lv/tukumazinas/#_
http://www.draugiem.lv/nitaureni/
http://www.draugiem.lv/espasaule/
http://www.draugiem.lv/dzivibaskoks/
http://www.draugiem.lv/apvienibatases/
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Varianti, kā tikt pie mājas lapas: 

• Bezmaksas mājas lapa (t.sk. sociālajos tīklos) 

nav zināšanu, nav naudas 

• Bezmaksas mājas lapas kods un dizains 
ir pamatzināšanas, nav naudas 

• Pasūtīta lapas izstrāde speciālistam 
ir nauda 
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• Lapas tiek veidotas uz gatavu paraugu bāzes 

• Nav jābūt zināšanām par lapu veidošanu 

• Nav nekādu izdevumu 

• Ierobežotas dizaina un funkcionalitātes 
iespējas 

• Iespējamas reklāmas 

• Lapa var būt «lēna» 

• Nav sava unikālā mājas lapas vārda  

 

Bezmaksas mājas lapas 

biedriba.wordpress.com 

52  

Bezmaksas mājas lapas 
lapas tiek veidotas uz gatavu paraugu bāzes 

biedriba.wordpress.com 

http://www.mozello.lv/ 

http://www.uspot.eu 

53  

Mājas lapa sociālajos tīklos 
lapas tiek veidotas sociālo tīklos ar savu 

unikālo adresi 
www.draugiem.lv/biedriba 

54  

Bezmaksas mājas lapas kods 
ir jābūt zināšanām uzstādīt un pielāgot mājas lapu 

www.biedriba.lv 

• http://vecakiaizkrauklei.wordpress.com/ 
• http://www.kurzemesnvo.lv/ 
• http://www.kvalb.lv/ 
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Mājas lapas izstrādes pasūtīšana 
nav jāzina nekas, vajadzīga tikai nauda 

www.biedriba.lv 

• Domēna vārds 12.50 EUR gadā 

• Hostings 40 EUR gadā 

 

• Mājas lapas izveides izmaksas 

http://www.wix.com/
http://www.webs.com/
http://www.weebly.com/
http://www.mozello.lv/
http://www.uspot.eu/majas-lapas/bezmaksas-majas-lapa
http://www.jimdo.com/
https://www.yola.com/
http://www.mozello.lv/
http://www.mozello.lv/
http://www.uspot.eu/majas-lapas/bezmaksas-majas-lapa
http://www.uspot.eu/majas-lapas/bezmaksas-majas-lapa
http://www.draugiem.lv/laima/
http://www.facebook.com/pages/TASHA/101508146600055?sk=app_409820482368426
http://vimeo.com/52692686
http://www.joomla.org/
http://wordpress.org/
http://vecakiaizkrauklei.wordpress.com/
http://vecakiaizkrauklei.wordpress.com/
http://www.kurzemesnvo.lv/
http://www.kvalb.lv/
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Mājas lapas sasaiste ar sociālajiem 
tīkliem 

Mājas lapas sasaiste ar sociālajiem 
tīkliem 

Mājas lapas sasaiste ar sociālajiem 
tīkliem 

Aktivitāte notiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju 
darbības atbalsta programma" projekta Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015 ietvaros. Projektu finansē Lihtenšteina, Šveice un Norvēģija. Projektu līdzfinansē Latvijas 

valsts un Talsu novada pašvaldība. 

Sabiedriskās attiecības NVO 
Organizācijas tēls un prezentēšanas māksla, 

darbs ar medijiem, sociālo tīklu iespējas, 
mājas lapas izveides iespējas 

Kurzemes NVO atbalsta centrs 
Inese Siliņa 

t. 29811722, inese@kurzemesnvo.lv 


