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Web risinājumu izstrādātājs reklāmai un 
pārdošanai internetā

ir mūsu risinājums produktu 
portāla izveidei



✅ nosūtīju 24 vēstules pašvaldību izpilddirektoriem un priekšsēdētājiem

✅ ar 32 pašvaldību vadītājiem izrunājos pa telefonu 

✅ ar 63 pašvaldību pārstāvjiem tikos uz vietām Latvijas pašvaldībās  

PALDIES jums visiem par veltīto laiku domājot 

par uzņēmējdarbības attīstību jūsu teritorijās!

Lai kvalitatīvāk sagatavotos šai sanāksmei 



Pašvaldības



Pašvaldības attīstību veicina 

viete ̄jo cilve ̄ku spēja darboties 

uz vietas un ar saviem 

ražojumiem un 

pakalpojumiem iziet gan 

Latvijas, gan pasaules tirgos 

cilvēki

uzņēmumi

nodokļi



Kādas ir grūtības?



✅ zināšanu trūkums darbībai Internetā

✅ maz laika ar to nodarboties

✅ līdzekļu trūkums, lai samaksātu par mārketingu

✅ reklāma ss.lv un facebook regalāri jāatjauno

✅ dārgi risinājumi pārdošanai internetā (interneta veikala izveide 

maksā no 5,000 līdz 10,000 eiro)

Uzņēmējiem



Kā pašvaldības palīdz?
Veido uzņēmēju datu bāzes vai katalogus

ar aprakstiem un fotogrāfijām



Ķeguma novads



Ventspils pilsēta



Daugavpils pilsēta



Mālpils novads



Sējas novads



Babītes novads



Cēsu novads



Madonas novads
http://businessmadona.lv http://razotsmadona.lv

http://businessmadona.lv
http://razotsmadona.lv


Kā var labāk?



Pašvaldība var izveidot uzņēmēju ražoto 

produktu un sniegto pakalpojumu PORTĀLU



Daugavpils novads - pilota projekts



✅ 1.jūlijā - nosūtīju vēstuli izpilddirektorei Vandai Ķezikai

✅ 4. jūlijā - tikāmies ar izpilddirektori pie mums Rīgā

✅ 11.jūlijā - tikāmies ar Jāzepu Krukovski, Attīstības pārvaldes Komercdarbības konsultantu

✅………… - atvaļinājumu laiks

✅ 17.augustā - es piedalījos ar prezentāciju novada pašvaldības un uzņēmumu pārstāvju sanāksmē

✅ 29.augustā - noslēdzām līgumu

✅ 4.septembrī - integrējām portālu zem www.razotsdaugavpilsnovada.lv

✅ 6.septembrī - Daugavpilieši ievietoja portālā primos produktus

✅ >>>>> sadarbība turpinās (portāla izveides pabeigšana, apmācība un tehniskais atbalsts) 

Kā viss notika

Daugavpils novads - pilota projekts

http://www.razotsdaugavpilsnovada.lv


Daugavpils novads - pilota projekts
www.razotsdaugavpilsnovada.lv

http://www.razotsdaugavpilsnovada.lv


Daugavpils novads - pilota projekts
www.razotsdaugavpilsnovada.lv



Kā izveidot šādu portālu?

✅ me ̄s pieda ̄va ̄jam portāla tehnisko risina ̄jumu

✅ pēc vienošanās ar pašvaldību mēs integrējam šo risinājumu pašvaldi ̄bas izvēlētajā 

mājas lapā

✅ apmācam parvaldības pārstāvjus portāla lietošanā

✅ pašvaldības teritorijā esošie uzņēmumi ieveto tur savus produktus un pakalpojumus 

✅ uzņe ̄me ̄ji, amatnieki, ma ̄jražota ̄ji, pašnodarbina ̄tie saņem pasūti ̄jumus caur šo portālu



Uzņēmēji paši ievieto savus produktus

Pašvaldība savā portālā 

✅ parāda visus savas teritorijas uzņēmēju produktus un pakalpojumus, 

✅ tādā veidā ne tikai veicinot “pērc vietējo”, 

✅ bet arī palīdzot iziet Latvijas un pasaules tirgos.



Pašvaldībai

✅ Sniedz atbalstu savas teritorijas uzņēmējiem, 

veicinot nodokļu ieņēmumus un ģimeņu palikšanu uz 

vietas

✅ Vienā vietā parāda visus pašvaldības teritorijā 

ražotos produktus un sniegtos pakalpojumus

✅ Veicina uzņēmumu attīstību un palīdz uzņēmējiem 

reklamēt un saņemt pasūtījumus caur internetu 

✅ Pašvaldībai nav jāvāc un jāievieto informācija, 

uzņēmēji to dara paši

✅ Informācija nenoveco un vienmēr ir aktuāla, jo to 

atjauno paši uzņēmēji

✅ Nav jātērē līdzekļi papīra katalogam

Ieguvumi (+)

Uzņēmējam

✅ Ir vienkārši (5 soļos) ievietot savus produktus un 

pakalpojumus pašvaldības portālā

✅ Pašvaldības portālā ievietotie produkti un 

pakalpojumi tiek izvadīti arī Latvijas kopējā portālā 

latviešu un krievu valodās un pasaules portālā angļu 

valodā

✅ Papildus katram uzņēmumam automātiski tiek 

izveidota produktu un pakalpojumu mājas lapa

✅ Uzņēmējs var papildus pats reklamēt savus 

produktus/pakalpojumus

✅ Uzņēmējs, ja vēlas, savā mājas lapā var pieslēgt 

online maksāšanas un piegādes sistēmas, nav 

jāveido dārgs interneta veikals



Kā izskatās portāls?



Pašvaldības 

portāls

izkatās kā

www.on.lv

http://www.on.lv








Kā izskatās uzņēmuma 

mājas lapa - produktu katalogs?





Kā ievietot produktu portālā 

un izveidot uzņēmuma mājas lapu?



5-os vienkāršos soļos 

✅ Pamēģiniet paši ievietot produktu seit 

✅ Noskatīties video https://www.youtube.com/watch?v=eu9b9URUl4k

https://on.anazana.com/lv/zsite/create/step1

https://www.youtube.com/watch?v=eu9b9URUl4k
https://on.anazana.com/lv/zsite/create/step1


✅mājas lapas/veikala izveidei (on.lv, 101domain, nic.lv)

✅ reklāmai internetā (on.lv, bestlocal.market, Facebook,u.c.)

✅mārketingam (facebook,google,hubspot, u.c.)

✅ pārdošanai (PayPal, Paysera, FirstData)

✅ piegādei (Omniva)

✅meklēšanai (Google, yandex, on.lv, u.c.)

✅mērķa auditorijas izveidei (Facebook, Google)

✅ klientu vadībai (HubSpot CRM)

Ar to ir integrēti šādi rīki:

- risinājums nav parasts produktu portāls



✅ nedārga uz ātra integrācija zem 

jebkura domēna

✅ ātra produkta (preces, 

pakalpojuma, pasākuma) ievietošana 

un reklāmas uzsākšana

✅ mārketinga, pārdošanas un klientu 

vadības procesu automatizācija

on.lv - risinājums ātrai produktu portāla izveidei

Konkurences priekšrocība



Viesturs - https://youtu.be/dhEMpwRRhs4 Andrejs - https://youtu.be/Mor2ix6zlk8

Rīgas uzņēmēju atsauksmes

https://youtu.be/dhEMpwRRhs4
https://youtu.be/Mor2ix6zlk8


Risina ̄jumu var izmantot ari ̄ visu PAŠVALDĪBAS 

iesta ̄žu pakalpojumu PORTĀLA izveidei



Pemāram, Ventspils pilsētas pašvaldībā

https://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/skatit_visus_pakalpojumus

Kā ir?

https://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/skatit_visus_pakalpojumus


Var izveidot pašvaldības sniegto 

pakalpojumu PORTĀLU

Kas var būt?



Kā viss notiek?

✅ Pašvaldība izmantojot mu ̄su tehnoloģiju, izveido porta ̄lu zem atsevišķas adreses, 

piem., www.novadspiedava.lv

✅ Pašvaldības uzn ̧e ̄me ̄ji vai iestādes 5 vienka ̄ršos soļos ievieto tur savus produktus 

un pakalpojumus. 

✅ Pe ̄c produktu ievadīšanas porta ̄ls izskatīsies ka ̄ šeit  

www.razotsdaugavpilsnovada.lv vai www.on.lv

✅ Pe ̄c vienošana ̄s ar pašvaldību me ̄s veicam porta ̄la integra ̄ciju 1-2 nede ̄ļu laika ̄, 

apma ̄cam pašvaldības pa ̄rsta ̄vjus (2 stundas) un sniedzam tehnisko atbalstu 

lietota ̄jiem. 

✅ Risina ̄juma ieviešana pašvaldībā nav da ̄rga. Cena atkarīga no pašvaldības 

prognoze ̄jamo lietota ̄ju skaita.

http://www.novadspiedava.lv
http://www.razotsdaugavpilsnovada.lv
http://www.on.lv


Sadarbosimies 

Latvijas novadu 

un pilsētu 

attīstības labā!



Lidija Škoļnija
m. 261 400 85

Šo prezentāciju var lejuplādēt seit 

pasvaldibas.anazana.com

lidija@anazana.com

www.anazana.com

www.on.lv

Paldies!

http://pasvaldibas.anazana.com
mailto:lidija@anazana.com
http://www.on.lv

