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•Lattelecom blogeris / komunikāciju projekti

• Latvijas Basketbola savienīīīība / Mārketinga direktors, 
EČ meitenēm PR nodrošināšana

• Diena.lv / Politikas > Multimediju redaktors

• Latvijas Universitāāāāte / Sabiedrisko attiecību 
departamenta vadītājs

par mani



“Vēēēēl nesen cilvēēēēka domu 

lasīīīīšanu uzskatīīīīja par brīīīīnumu …

Magnus Lindkvist, futurologs

tagad to sauc par tviteri”



•daži piemēri
•Lattelecom pieredze

• vadlīnijas oficiālajam kontam
• ieteikumi darbiniekiem

par ko būs mans stāsts



Parisa Hiltone

~~33’’850850’’000000



Kas kopīgs Parisai Hiltonei 
un valsts

pārvaldei?



Nīderlandes pašvaldības policija



Rīgas pašvaldības policija



RD Satiksmes departaments



Rīgas Domes priekšsēdētājs
Nils Ušakovs

vai



Iekšlietu ministre

Gandrīz uzreiz pēc 
Saeimas vēlēšanām



feina ballīte gadatirgū

dalība labā pasākumā

saviesīga saruna

=

=

=

kur ir tavi klienti/pilsoņi?

Draugiem.lv

Facebook.com

Twitter.com



• sajust pulsu/būt

atvērtam

• būt tur, kur ir tavi klienti

• atvieglo 177 darbu

• 1 atbilde 10iem

• ātra apziņošana

• zibenīga reakcija   

Lattelecom oficiālā konta stāsts



vadlīnijas oficiālajiem kontam

ievērot reklāmas likumu
būt patiesam un draudzīgam
dot padomus

risināt problēmas 24/7
būt gatavam skarbai diskusijai



prasās personiskāk?



runā bez starpniekiem

“Izskatāāāās Lattelecom.tv ir
izdevies. Kabeļļļļu operatori
sāāāākuši to bloķēķēķēķēt. Vēēēēl viens
iemesls kļūļūļūļūt par Lattelecom
klientu.”

“ĻĻĻĻoti apsveicami! Obama 
paziņņņņo ASV piecgades plāāāā
ar valdīīīības atbalstu 98% 
iedzīīīīvotāāāāju būūūūs pieejams āāāā
WiFi internets”

TV3 turpina ņņņņirgāāāāties par LV 
iedzīīīīvotāāāājiem. Šoreiz upura
lomāāāā Livas klienti. Atslēēēēgts



vadlīnijas darbiniekam

saki, ko vēlies, bet atbildi par saviem 

vārdiem
ievēro elementāras pieklājības normas

esi patiess un draudzīgs
esi kompetents

esi gatavs reakcijai



mana kļūda

televīzija
@



kas tur ir?

• politiķi
• uzņēmēji
• viedokļi līderi

•mediji



Desmit punktu vadlīīīīnijas kāāāā
lietot sociāāāālos tīīīīklus

Tas, ko Tu raksti, gala rezultātā ir Tava atbildīīīība. Dalība sociālajos procesos Lattelecom labā nav 
tiesības, bet iespēja, tāpēc izmanto to nopietnos nolūkos un izrāāāādi cieņņņņu pret savu uzņēmumu.

Publicējot informāciju sociālajos tīklos, rīīīīkojies saskaņāņāņāņā ar mūūūūsu uzņēņēņēņēmuma vēēēērtīīīībāāāām - Uzņēmība, 
Atbildība, Vērsts uz klientu. Pēc katra mūsu izteikumiem spriež par uzņēmumu kopumā.
Esi atklāāāāts. Iesaistoties diskusijās, komentāros un rakstot blogus par darbu Lattelecom grupas 
uzņēmumos, lieto savu īsto vārdu un uzvārdu un atsaucies tikai uz faktiem, kas ir Tavā rīcībā. 
Ikviens ir viedokļa veidotājs - tas var gan dot labumu, gan arī radīt nopietnu kaitējumu uzņēmuma 
tēlam.

Vienmēēēēr esi patiess. Nekad nestāsti melus vai puspatiesības. Interneta laikmetā jebkura nepatiesi 
sniegta informācija nāks gaismā dažu dienu vai pat stundu laikā. Tas, ko publicēsi internetā, ir plaš
pieejams, un tāds būs ilgstošu laika posmu, tāpēc uzmanīgi apsver publicējamo saturu.

Ja vēlies lietot Lattelecom zīmola simboliku un ilustratīvos materiālus, tad saskaņņņņo to ar Mārketinga 
dienestu.

Izvairies agresīīīīvi reklamēt kādu Lattelecom produktu. Ja redzi kāda produkta trūkumus, diskutē par 
to Lattelecom iekšienēēēē, nerisini šos jautājumus publiskā telpā
Informāciju centies pasniegt interesanti - vari lietot humoru, tomēr izvairies jokot par cilvēka rasi, 
nacionalitāti, seksuālo orientāciju un reliģisko pārliecību.
Ja esi uzsācis blogot, tad turpini to darīt ar noteiktu regularitāāāāti un centies savam vēstījumam pieš
aktualitāti. Vienmēr pārliecinies par savu kompetenci attiecīgajā jautājumā, lai neradītu kaitējumu 
uzņēmuma vai personīgajai reputācijai.
Ievēro konfidencialitāāāāti - pirms izplati kādu ziņu, pārliecinies vai tās saturs nav konfidenciāls. Tāpat 
noskaidro, vai ziņas izplatīšanas laiks ir atbilstošs un neradīs kaitējumu Lattelecom.

Ja apsver nepieciešamību iesaistīties kādā no sociālo tīklu informācijas apmaiņas aktivitātēm par 
uzņēņēņēņēmumam svarīīīīgu tēēēēmu, saskaņo to ar savu tiešo vadītāju un/vai Mārketinga dienesta 

ī ļ



paldies! 

twitter.com/Palkavnieks

facebook.com/Palkavnieks

draugiem.lv/Palkavnieks


