
 

1 
 

Cenu aptauja pakalpojumam “Digitāla komunikācijas kampaņas «Jūra Visu Gadu»” 

Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumā 

"Sadarbības pasākumi" projekta “JŪRA VISU GADU-  

Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” ietvaros  

Nr. 2020/12/07/JVG/2 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Pasūtītājs: Biedrība “Jūras Zeme” , reģistrācijas Nr. 40008145762, juridiskā adrese – Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads. 

 

2. Pakalpojuma piedāvājuma pamatojums:  

 

Biedrība “Jūras Zeme” ir vadošais partneris Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas 

zivsaimniecības attīstībai pasākumā "Sadarbības pasākumi" projekta “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” 

 

Projekta partneri ir Biedrība “Liepājas Rajona Partnerība”, biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, biedrības “Talsu Rajona partnerība”, 

biedrība “Laukiem un Jūrai”, biedrība “Jūrkante” un biedrība “Jūras Zeme”  

Ieviest aktivitātes, kas piejūras teritorijām veidotu reputāciju kā izcilām vietām dzīvošanai, strādāšanai un tūrismam visa gada garumā.  

Caur Piejūras dzīves stila popularizēšanas kampaņu, kas papildināta ar praktiskām piekrastes uzņēmēju un tūrisma veicinātāju kapacitāti 

stiprinošām aktivitātēm un ilgtspējīgu tūristu un vietējo iedzīvotāju piesaistes aktivitāšu izveides katrā teritorijā, sadarbības projekta mērķis ir (1) 

palielināt to Latvijas iedzīvotāju skaitu, kas apmeklē piejūru nesezonā, tādā veidā stiprinot vietējo ekonomiku, (2) palielināt vietējo uzņēmēju, 

īpaši tūrisma uzņēmēju iespēju gūt peļņu nesezonā (3) palielināt to iedzīvotāju skaitu, kas vēlas piekrastē deklarēt savu pastāvīgo dzīves vietu 

vai uzsākt uzņēmējdarbību (4) vairot inovatīvu vissezonas pakalpojumu klāstu piekrastē (5) veicināt līdz šim mazāk populāras piekrastes vietas 
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un pakalpojumu sniedzējus (6) veicināt piekrastes iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzīves vietai. 

Projekta laikā paredzēts īstenot tās aktivitātes kā POP-UP tipa aktivitāšu «Braucam Piedalīties!» organizēšana katrā partnera teritorijā, 

Kapacitātes stiprināšanas pasākumu – Semināru  organizācija un  Digitāla komunikācijas kampaņas «Jūra Visu Gadu» īstenošana. 

 

3. Pakalpojuma mērķis. 

 Organizēt plaša mēroga digitālu piekrastes dzīves stila un tūrisma veicināšanas kampaņu, kurā caur sociāliem tīkliem, radio un TV tiks uzrunāti 

vismaz 300 000 Latvijas iedzīvotāji. 

 

4. Digitālās kampaņas organizācijas pamatprasības. 

Digitālā kampaņa ir jāorganizē tā, lai tās saturs būtu pievilcīgs dažādām sabiedrības grupām, tādējādi nodrošinot būtisku pienesumu projekta 

popularizēšanā. Kampaņu jāveido izmantojot Latvijā atpazīstamu personību (turpmāk tekstā- influenceri) iesaisti, sociālo tīklu un augstas 

kvalitātes vizuāli un audiovizuāli informatīvo materiālu mijiedarbi.  

Pretendentam ir jānodrošina kvalitāte katrā no minētajiem elementiem, piedāvājot sadarbību ar projektam atbilstošākajiem Latvijas sociālo 

mediju viedokļu līderiem (influenceriem), veidojot stratēģiski veiksmīgu, vizuāli informatīvu un aktīvu kampaņu sociālajos tīklos un nodrošinot 

profesionālu publicitātes materiālu izveidošanu projekta vajadzībām. 

Kampaņa ir jāorganizē pakāpeniski no projekta sākuma līdz tā beigām, nodrošinot vienmērīgu un nepārtrauktu sabiedrības interesi par projektā 

notiekošo un veicinot projekta mērķu ilgstpējību arī pēc projekta noslēguma.  

 

Kampaņas laikā jārealizē:  
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1. Sadarbība ar 6 viedokļu līderiem (influenceriem), izveidojot kopumā 36 publikācijas viņu sociālajos tīklos, kā arī viņu vadītus konkursus un 

izlozes, kas Latvijas iedzīvotājiem paredz iespēju laimēt kādā partnerībā īstenotu aktivitāti par velti (ja tā paredz izmaksas) vai citu ar projektu 

saistītu balvu.  

(Katrai partnerībai tiek piesaistīts viens Latvijā atpazīstams influenceris, kurš dodas uz partnerībā īstenotajām projekta POP-UP aktivitātēm un 

veicina gan aktivitātes, gan konkrētās piekrastes vietas popularitāti, izmantojot iespēju caur saviem sociālajiem tīkliem sasniegt lielu cilvēku 

skaitu.) 

2. Projekta vajadzībām izmantota Instagram konta attīstība (ar mērķi sasniegt vismaz 1000 sekotājus projekta laikā).  

3. Aktīva partneru Facebook kontu izmantošana, popularizējot piekrastes vietu un lokāli notiekošos projekta pasākumus (veidojot regulārus 

radošus rakstus par vietām, īpašiem cilvēkiem vai notikumiem). 

4. Izveidots vienots tēmturis, ko cilvēki izmanto vietnēs Instagram un Facebook, ievietojot savas fotogrāfijas un video no piekrastes vietām, 

tādējādi popularizējot tās gan nesezonā, gan sezonā, kā arī veicinot vēlmi tās apmeklēt īpaši aukstajā sezonā.  

5. 8 Preses relīzes – 1 pirms projekta sākuma, 6 projekta norises laikā, 1 pēc projekta noslēguma. 

6. 6 TV sižeti un 6 radio intervijas par projekta aktivitātēm (Īpaši POP- UP aktivitātēm piekrastē) 

7. 6 video par piekrastes dzīves stilu un 120 (20 katram projekta partnerim) fotogrāfijas oficiālām publikācijām . 

 

Kampaņa jāorganizē virtuālajā vidē, izmantojot materiālus no klātienē īstenotiem pasākumiem (viedokļu līderu ekspedīcijas, sižeti televīzijai, 

radio intervijas, publikācijas video par vietu un cilvēkiem, tikšanās ar iedzīvotājiem projekta vajadzībām), ja to atļauj valstī esošā 

epidemioloģiskā situācija. Ja noteikumi paredz stingus pulcēšanās ierobežojumus, kas var ietekmēt publicitātes materiālu iegūšanu vai kvalitāti, 

jāparedz maksimāli maza (pieļaujamā) cilvēku skaita iesaiste publicitātes materiālu veidošanā. 
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5. Prasības pretendentam 

 

5.1. Spēja veidot drošu sadarbību ar viedokļu līderiem, kuru sekotāju skaits (katra viedokļa līdera viens sociālais konts) sasniedz vismaz 20 000, 

kuri ir aktīvi, radoši, ar spēju veidot vizuāli un informatīvi spēcīgus un kvalitatīvus materiālus, kā arī ir atpazīstami dažādās sabiedrības 

sociālajās un vecuma grupās. Par mērķauditoriju izvirza sociāli un ekonomiski aktīvo sabiedrības daļu, paši to pārstāv un ir ieinteresēti 

popularizēt piekrasti kā nozīmīgu dabas, sociāli ekonomisko un sadzīvisko faktoru kopumu Latvijā arī aukstajā sezonā. Kā arī nodrošināt 

viedokļu līderu aktīvu un nepārtrauktu iesaisti projektā pārstāvēto piejūras vietu un īstenoto aktivitāšu popularizēšanu. 

 

5.2. Apliecināta spēja izstrādāt vizuāli un informatīvi pievilcīgu projekta identitāti sociālajiem tīkliem, nodrošinot nepārtrauktu informācijas un 

vizuālo materiālu plūsmu. 

 

 

5.3. Iespējas sadarboties ar audiovizuālās un fotogrāfijas nozares profesionāļiem, izstrādājot profesionālus vizuālos un audiovizuālos materiālus 

projekta oficiālajām publikācijām, veidojot foto un video materiālus, kas aptver piejūras dzīves stila būtiskākās iezīmes – īpašas vietas, 

cilvēkus un notikumus. 

 

5.4. Pieredze un apliecināmi piemēri, veidojot efektīvus, piesaistošus un saturiski aizraujošus radošos tekstus.  

 

 

5.5. Spēja piesaistīt televīzijas un radio resursus projekta popularizēšanas veicināšanai, nodrošinot sižetus par projektu Latvijas vadošajās 

televīzijas un radio ziņu un/vai informatīvi izklaidējoša rakstura pārraidēs.  
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6. Pakalpojuma sniedzēja uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. 

Nr.p.k. Uzdevums Sasniedzamais rezultāts Nodevums Iesniegšanas termiņš Iesniegšanas formāts 

6.1. Noslēgt sadarbības līgumu ar 

vismaz 6 Latvijā atpazīstamiem 

influenceriem, kas piedalīsies 

projekta aktivitātēs un veicinās 

vietu un norišu popularitāti. 

Noslēgts sadarbības līgums ar 

pasūtītāju saskaņotiem 6 Latvijā 

atpazīstamiem influenceriem, to 

aktīva iesaiste projekta 

popularizēšanā. 

Saraksts ar projektā iesaistāmiem 

influenceriem un aktivitātes, ko 

katrs darīs. 

2021. gada 1. aprīlis Word dokuments 

6.2. Nodrošināt vismaz 36 dažādas 

influenceru radītas publikācijas 

viņu sociālajos tīklos par 

piekrasti, projekta norisi un 

notiekošajām aktivitātēm. 

 

Ievietotas vismaz 36 dažādas 

publikācijas influenceru sociālajos 

tīklos. 

Visu publikāciju ekrānšāviņi un 

iespēja identificēt auditoriju, 

publikācijas autoru.  Publikācijas 

nedrīkst tikt dzēstas 5 gadus pēc 

2021. gada 31. decembra. 

2021. gada 31. decembris Apkopojums dokumenta 

formā. 

6.3. Attīstīt projekta virtuālo kontu 

vietnē Instagram, kur tiek 

publicēti kampaņai paredzēti 

materiāli projekta atpazīstamības 

veicināšanai. 

 

Instagram konts ar vismaz 1000 

sekotājiem. 

Aktīvs Instagram konts ar vismaz 

1000 sekotājiem. 

2021. gada 31. decembris Elektronisks konts 

6.4. Sadarbībā ar influenceriem veidot 

virtuālos konkursus un izlozes 

sociālajos tīklos, kuros cilvēkiem 

ir iespējams laimēt aktivitātes 

kādas  partnerības pārstāvētā vietā 

un/ vai notikumā par velti (ja tās 

paredz izmaksas) , vai saņemot 

cita veida apbalvojumu, tādējādi 

rosinot cilvēku interesi par 

piekrasti un projektu. 

 

6 virtuālie konkursi vai izlozes  

(iesaistot katru partnerību), kurās 

dalībniekiem iespējams laimēt ar 

projektu saistītas aktivitātes vai citas 

balvas. 

 

 

 

 

 

 

6 konkursu apraksti (Konkursa 

nolikums, īstenotājs un 

uzvarētājs, iegūtā balva) 

2021. gada 31. decembris Dokuments 
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6.5. Izveidot un popularizēt vienotu 

tēmturi vietnēs Instagram un 

Facebook, ko cilvēki var 

pievienot savām fotogrāfijām un 

video no piekrastes vietām . 

Izveidots un saskaņots ar pasūtītāju 

vienots tēmturis Instagram un 

Facebook,kas veicina sabiedrības 

iesaisti piekrastes vietu 

popularizēšanā. 

Izveidots un aktīvs projekta 

tēmturis sociālajos tīklos. 

2021. gada 1. aprīlis Elekronisks 

6.6. Nodrošināt vismaz 6 TV sižetus 

par projekta aktivitātēs ziņu 

un/vai informatīvi izklaidējošās 

pārraidēs . 

Vismaz 6 TV sižeti par projekta 

aktivitātēm. 

Saites uz vietnēm, kur var atrast 

sižetus. Iespēju robežās – video. 

2021. gada 31. decembris Dokuments 

6.7. Nodrošināt vismaz 6 radio 

intervijas, kas veicina projekta 

popularitāti. 

Notikušas vismaz 6 radio intervijas 

par projektu. 

 

Saraksts ar raidījumiem, kuros 

notikušas radio intervijas. Iespēju 

robežās saites un vietnēm, kur tos 

var atrast/audiofaili. 

2021. gada 31. decembris Dokuments 

6.8. Sagatavot un izsūtīt 8 preses 

relīzes: 1 pirms projekta sākuma, 

6 projekta laikā par projektā 

notiekošajām aktivitātēm, 1 pēc 

projekta noslēguma. 

Preses relīzes jānosūta 

vadošajiem Latvijas medijiem. 

Sniegta informācija  par 

būtiskākajiem projekta notikumiem 

Latvijas vadošajos,  kā arī 

reģionālajos  medijos. 

Saraksts ar medijiem, kuriem 

izsūtītas 8 preses relīzes. 

2021. gada 31. decembris Dokumenti 

6.9. Uzfilmēt 6 publicitātes video ( 1 

katrā partnerībā), kas veido 

vizuāli baudāmu un informatīvu 

stāstu par piekrastes vietu, 

notikumiem un cilvēkiem tajā, 

ievietošanai projekta un partneru 

sociālajos tīklos un pašvaldību 

mājaslapās. 

6 profesionāli video (1 par katru 

piekrastes vietu)  

 

6 profesionāli video publicitātei. 

Ievietoti sociālajos tīklos un 

mājaslapās, kā arī   pašvaldību 

mājaslapās. 

2021. gada 30.septembris Video faili 

6.10. Sagatavot 120  (20 katrai 

partnerībai (profesionālas 

fotogrāfijas publicitātei, un 

ievietošanai partneru un projekta 

sociālajos tīklos,  atspoguļojot 

piejūras dzīvi un notikumus. 

 

20 profesionālas fotogrāfijas projekta 

publicitātei. 

20 profesionālas fotogrāfijas, kas 

ievietotas projekta un partneru 

sociālajos tīklos un mājaslapās, kā 

arī pašvaldību mājaslapās. 

2021. gada 31. oktobris Fotogrāfijas (Elektroniskā 

formātā) 
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7. Darba uzdevuma izpildes prasības: 

 

8.1. Sadarbībā ar projekta vadošo partneri tiek saskaņots influenceru saraksts, kuri 

atbilst izvirzītajām prasībām un ar kuriem potenciāli iespējams veidot sadarbību. 

 

8.2. Sadarbībā ar projekta vadošo partneri tiek saskaņota plašsaziņas mediju (TV, 

radio, prese) izvēle, kuros projekts tiek popularizēts.  

 

8.3. Darbu ir jāveic saskaņā ar tehniskajā specifikācijā iekļautajām prasībām un tiem 

Pasūtītāja norādījumiem, kuri tiek izvirzīti darba izstrādes procesā, saskaņā ar labās 

prakses principiem. Izpildītāja pienākums ir informēt Pasūtītāju par izpildes progresu 

ne retāk kā reizi mēnesī, nepieciešamības gadījumā organizējot izpildes progresa 

sanāksmes. 

 

8.4. Nodrošināt atbilstību Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumā "Sadarbības 

pasākumi" vizuālās identitātes prasībām un nosacījumiem. 

 

8.5. Pakalpojuma nodevumi tiek saskaņoti ar Pasūtītāju, kas 10 (desmit) darba dienu 

laikā sniedz vērtējumu par nodevumiem. Ja tiek konstatētas nepilnības, izpildītājam ir 

pienākums novērst nepilnības 5 (piecu) darba dienu laikā vai vienojoties ar pasūtītāju 

par citu termiņu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


