






















Komunikācija digitālajā vidē noteikta pēc aktuālākajām ten-

dencēm sociālajos medijos un digitālajā mārkengā. Izvietojot 

vizuālos materiālus sociālajos medijos, kā obligāta prasība no-

sakāma šo materiālu izmēru un kvalitātes prasību atbilsba at-

ecīgā sociālā medija ieteikumiem un prasībām. Zīmola pamat-

krāsu ieteicams izmantot, veidojot vizuālos materiālus.

Klubs “Māja” digitālajai komunikācijai izvēlē sociālie mediji - 

Facebook un Instagram. Komunikācijas sls Facebook plat-

foormā noteikts kā formālākais, kur ietecams ieturēt augstu 

kvalitātes standartu kā vizuālajā tā arī satura komunikācijā, 

izmantojot pareizu latviešu valodu visos vizuālajos materiālos.  

 Komunikācija Instagram plaormā vēlama atsķirīgā slā no ko-

munikācijas Facebook plaormā - brivāka un radošāka. Vizual-

izācijām jābūt saskanīgām, veidojot vienotu tēlu visos Klubs 

“Māja” sociālajos klos, jo īpaši Instagram  plaormā.

Veidojot vizualizācijas digitālajai videi, ieteicams izmantot RGB 

krāsu pale.



Komunikācija drukātajos materiālos veidojama atbilstoši 
izvēletā materiāla un vēlamo izmēru specifikai, ievērojot 
pareizu latviešu valodu.

Veidojot vizualizācijas drukātajiem materiāliem ieteicams 
izmantot CMYK krāsu pale.

IInformācijai, kas izvietojama uz drukātajiem materiāliem 
jābut strukturētai un viegli pārskatāmai, neveidojot 



Vizuālie materiāli, kas var kt izmanto publikāciju

noformējumos.







Klubs “Māja” komunikācija sociālajos medijos a stāma 
latviešu valodā. Nepieciešamības gadījumā informācija 
var kt tulkota.

Instagram publikāciju teksem ieteicams nepārsniegt 
125 rakstzīmes; svarīgākos vārdus ieteicams strukturēt 
publikācijas teksta sākumā; ieteicams izvairīes no 
liekvārdības, tekstu padarot īsu un kodolīgu; lai pie-
saistu lielāku auditoriju izmanto darbību veicinošus 
saukļus; ieteicams izmantot emocijzīmes.

Padomi:



Klubs “Māja” komunikācija e-pastos uzturama profesionālā līmenī, 

ieturot liešķu slu un ievērojot pareizu latviešu valodu.

idenficē e-pasta mērki; sapro savu mērķauditoriju; raks ko-

dolīgi; pirms e-pasta izsūšanas pārbaudi to; seko atbilstošajai 

eķetei.

(1) temats, kas norāda e-pasta sūšanas mērķi; (2)uzruna;(3)gal-

venā daļa - saziņas iemesla skaidrojums, jautājumu, mērķu 

definēšana, rosinājums sazināes neskaidrību gadījumā; (4) 

nobeiguma daļa (5) paraksts.

E-pasta ieturamā struktūra:

Padomi:

Klubs “Māja” komunikācija sociālajos medijos a stāma latviešu 

valodā. Nepieciešamības gadījumā informācija var kt tulkota.
Padomi:

Facebook publikācijās ievietot pēc iespējas mazāk teksta. Opmā-

li būtu nepārsniegt 130-150 rakstzīmju skaitu; Facebook algo-

ritms novērtē diskusijas. Ieteicams ekes pēc tādu publikāciju 

publicēšanas, kuras spētu izraisīt ziņapmaiņu komentāru sadaļā.





VIZUĀLĀ KOMUNIKĀCIJA

Vizuālajai komunikācijai ar sponsoriem izmantot dokumentā 

iepriekš atrunātos norādījumus par Klubs “Māja” vizuālo 

identā. 

Vizualizācijām,Vizualizācijām, kuras plānots sūt sponsoriem kā informa-

vos materiālus, jābūt atbilstošām konkrētajam pasāku-

mam/nokumam, ko sponsors atbalsta, kā arī jābūt augstas 

kvalitātes. Vizualizācijām jābūt vienotām.

TEKSTU KOMUNIKĀCIJA

Klubs “Māja” komunikācija ar sponsoriem a stāma profe-

sionālā līmenī, ieturot liešķu slu un ieverojot pareizu lat-

viešu valodu.

Padomi:

izvertē, kāda ir sponsora zīmola personība; komunikācijas in-

tensitā un specifiku plāno ņemot vērā sponsora zīmola per-

sonības tēlu un pozicionējumu.











Visi iepriekš zīmola grāmatā noteike norādījumi 
a ecināmi uz visām “Klubs ”Māja”” vienībām. Visām 
vienībām paredzēts sekot “Klubs ”Māja”” zīmola kopējām 
vadlīnijām.




