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Vietas mārketings

• Dabisks rezultāts konkurencei starp pašvaldībām 
(par cilvēkiem, resursiem, investīcijām)

• Vajadzība veidot tēlu; atraktīvi parādīt sevi 
potenciālajiem un esošajiem iedzīvotājiem

• ‘’Uzlūkojot pašvaldības kā konkurentes, tiek pilnībā 
atklāta to autonomijas jēga – darboties savu 
iedzīvotāju vārdā un šo iedzīvotāju interesēs‘’. 
(Māris Pūķis, LPS)

• Mazas teritorijas patērētāju apziņā spēj konkurēt ar 
lielajām un izmantojama pašvaldību attīstības 
plānošanā.



BET…



VIENMĒR IR IZVĒLE! Energoefektīvākā 
pašvaldība – brīva niša

MĀRKETINGS

• Darbs ar realitāti, 
izzinot cilvēku vēlmes

• ! Cilvēks ne vienmēr 
zina, ko viņš grib vai 
varētu gribēt. 

• ! Tiek mainīta realitāte 
par labu patērētājam

ZĪMOLA VADĪBA

• Darbs ar cilvēka apziņu, 
mainot viņa uztveri

• ! Galvenā apziņa – radīt 
cilvēkā pozitīvu tēlu

• ! Tik mainīta patērētāja 
uztvere/noskaņots 
pozitīvi



Kādu vēstījumu / 
uzvedību mēs gribam

• Cēsis – izcila vieta dzīvei!

• Gulbene – skaties plašāk!

• Mazsalaca - Mazs novads ar lielu atbalsi!

• Valmiera domā un rada!

• Ape – Dvēsele priecājas!

• Strenči – spēks no Gaujas smelts!

• Smelies spēku Kocēnu novadā!

• Smiltene – vieta, kur augt!



VAR TĀ:



VAR ARĪ TĀ:



KOMUNIKĀCIJAS 
LĪMEŅI

• PRIMĀRĀ KOMUNIKĀCIJA - zīmola idejas iedzīvināšanu 
pašvaldības vidē; darbības, kurās komunikācija nav galvenais 
mērķis

• SEKUNDĀRĀ KOMUNIKĀCIJA – formāla un «tīša», 
mērķtiecīga definētās auditorijas informēšanai par zīmola 
idejas iedzīvināšanu pašvaldības vidē; pievērst uzmanību 
primārajai komunikācijai (reklāma, sabiedriskās attiecības, 
grafiskais dizains, saukļi)

• TERCIĀLĀ KOMUNIKĀCIJA – sūtītāja nekontrolēta 
komunikācija; masu mediji, «no mutes mutē», konkurenti, 
sociālie tīkli. Izplatās pati.



PRIMĀRĀ 
KOMUNIKĀCIJA

• Nekustamā īpašuma atlaides

• Līdzfinansējums energoauditam, tehniskajai 
dokumentācijai

• Datu bāzu veidošana par enerģijas patēriņu ēkās

• Informatīvs palīgs energoefektivitātes jautājumos

• Iespēja uzdot jautājumu ekspertam/konsultantam

• Motivācijas programmas izstrāde

SAVĒJIE

POTENCIĀLIE



SEKUNDĀRĀ KOMUNIKĀCIJA

• Sabiedriskās attiecības

• Grafiskais dizains

• Saukļi

• Drukātie materiāli (brošūras, plakāti, 
kalendāri, infolapas u.c.)

• Konkursi

• Video

• Akcijas – Enerģijas mēnesis

• U.c.



VAI ENERGOPLĀNAM 
ATRADĪSIES VIETA 
MĀJASLAPĀ? KUR?

VAI TU IZSKAIDROSI 
VĪZIJU, MĒRĶUS, 
IEMESLUS, RĪCĪBAS, 
PLĀNOTOS REZULTĀTUS 
un IKVIENA LĪDZDALĪBAS 
NOZĪMI?  

KLIKŠĶINI UZ MĀJASLAPAS 
UN IZPĒTI!

http://vancouver.ca/green-vancouver/how-we-are-helping-you-go-green.aspx


http://vidzemes-energija.lv/vps/

http://vidzemes-energija.lv/vps/


POLITIKA UN MĒRĶI/STRATĒĢIJAS «ĪSAIS VARIANTS»; saistošo noteikumu izklāsts – gan tekstā, gan 
vizuāli viegli uztveramā veidā



Ja skola gadā neizmaksās vairāk par 
450 tūkst.$ gadā, tā varēs pastāvēt!
«Energoefektīvākā izglītības iestāde 
ASV.»
«(Risinājumu) Sinerģija  - tas nav tikai 
vārds, tas ir dzinējspēks.»
« Personāla domāšanas veida maiņa»
«Rēķinu izstāde»
«Datus nosūtām jaunu risinājumu 
izveidei – industrijas attīstīšana»
«Topošie inženieri – skolas ietekmē»

Seko līdzi, kā top pasīva ēka:
https://www.youtube.com/watch?v=ns1vyjIM72Y
&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=G3OFq9H5PbQ

https://www.youtube.com/watch?v=ns1vyjIM72Y&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=G3OFq9H5PbQ


Nenovērtējam par zemu savu auditoriju; stāstām ko vairāk par 
ledusskapja regulēšanu. 



NO VĀRDIEM PIE DARBIEM!



ES SAKU «JĀ»!



KATRU DIENU ACU 
PRIEKŠĀ!
KALENDĀRS ar padomiem:
https://visual.ly/community/infographic/how/june-crucial-tips-
calendar

https://visual.ly/community/infographic/how/june-crucial-tips-calendar


BĒRNI: lieliski direktori ģimenē (30s)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=4pJ_GBUwrZs (No 30sec – bērnu 
iesaiste)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=4pJ_GBUwrZs




Ne tikai par koncertiem un citiem pasākumiem.. Ir tik daudz lietu, ar kurām lepoties! 



Neskaitāmi temati:

• Gulbene : PII «Auseklītis» (LED iekštelpu apgaismojums, 
mehāniska ventilācija, saules kolektoru sistēma karstajam 
ūdenim; ēkas siltummezgla saslēgšana ar saules 
kolektoru sistēmu….) 2 energopārvaldnieki; iedzīvotāji 
seko līdzi izmaksām blakus mājā…

• Smiltene: energoplāns; energopārvaldnieks (kam tādus 
vajag, daudz LV šādu speciālistu pašvaldībās nav; kāpēc 
šie cilvēki izvēlējušies šādu amatu; kā viņi vertē 
pašvaldības šī brīža attīstību un kādu nākotni paredz…)

• Alūksne: mērierīces bērnudārzā (palaidņu ķērāji)..

• Priekuļu novads/Pārgaujas novads – nevis par ES , bet par 
saviem finanšu līdzekļiem veic energoefektīvus 
pasākumus; Kāpēc tas ir izdevīgāk? 

• MĒRĶIS: gudra saimniekošana; daudz labi padarīta darba; 
globālie notikumi lokālā vidē; izglītošana; caurspīdīgums…



TERCIĀLĀ 
KOMUNIKĀCIJA 

– šķietami 
neietekmējamā



IESAISTĪTO PUŠU 
KARTĒŠANA

• Nedariet to vieni paši! 
Energopārvaldība nav tikai 1 
cilvēka atbildība! Sabiedrisko
attiecību speciālisti !!! – iesaitīt
no sākuma un līdz galam! 

• Viņi – prasmīgas darba rokas
informācijas izplatīšanā; Jūs –
zinošs informācijas sniedzējs; 
uzsvaru noteicējs; atbilžu
sagatavotājs. 



VPR nākotnes vizualizācija:
https://inhabitat.com/infographic-10-of-the-most-energy-efficient-cities-around-the-world/

https://inhabitat.com/infographic-10-of-the-most-energy-efficient-cities-around-the-world/


VAI JŪSU 
ENERGOPLĀNOS IR 

SADAĻA PAR 
KOMUNIKĀCIJU?



Vai mums ir laiks 
nelielam 
uzdevumam?



Kurš Vidzemē pirmais sāks runāt par 
gudru energopārvaldību savā pašvaldībā, 

pirmais aizņems nišu! 

Jautājumiem/komentāriem:

Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja

Vidzemes plānošanas reģionā

anita.abolina@vidzeme.lv, +371 29454752

www.vidzeme.lv

Twitter: @VidzemesRegions

Facebook: VidzemesPlanosanasRegions

mailto:anita.abolina@vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/
https://twitter.com/VidzemesRegions
https://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions/

