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Mūsdienu konkurences laikmetā pašvaldībām vairs nepietiek tikai ar teicamu 
pakalpojumu sniegšanu. Pašvaldībām nepieciešams atšķirties un uz kopējā 
fona izcelties, pretējā gadījumā to racionālais darbs var palikt nenovērtēts 
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Ārpus sava 
brīvā laika 

es pētu cilvēka 
neracionālo 
lēmuma 
pieņemšanas 
daļu 

Vecais zvejnieks 
 Čivadars Kostka 1902.g. 





 



Cilvēka lēmums 

Funkcionālais Emocionālais 



  



Arī pašvaldības 

• Racionālā komponente 

Pašvaldība un tās formālās 
robežas 

Sabiedrikais labums, kuru var 
izmērīt 

• Neracionālā komponenta 

Teritorijas nosaukums, kas 
nesakrīt ar tā formalajām robežām 

Simboliskais kapitāls, teritorijas 
identitāte, tās zīmola vērtība 



Kas ir zīmola vadības objekts - pilsēta vai 
novads? 

 

Neviens ne otrs, bet gan viss labais, kas cilvēkam 
saistās ar konkrētās vietas nosaukumu 





Ja abas komponetes ir spēcīgas, tad 
pašvaldībai ir iespēja kļūt par vērtīgu zīmolu 

Produkti : 

• Tiek ražoti fabrikā 

• Ir atdarināmi 

• Ir tikai funkcionāli vērtīgi 

• Ir tādi, kas iziet no modes 

Zīmoli : 

• Tiek ražoti cilvēka apziņā 

• Ir unikāli 

• Ir gan funkcionāli gan emocionāli vērtīgi 

• Var kļūt bezgalīgi 

 



Sabiedrībā zīmolus ir pieņemts lietot nevis par 
tiem runāt 

 
 Izvēlamies zīmolus lai lieki nenoslogotu jau tā ārkārtīgi 

noslogotās smadzenes 



Tas nozīmē 

zīmola vadība ir 

cīņa par cilvēka 
apziņu  



Pašvaldībās valda uzskats, ka, izstrādājot 
logotipu pašvaldībai, tiek radīts zīmols  

To izraisa: 
(1) Izpratnes problēma, kad ar vārdu zīmols 

apzīmē gan logotipu, gan teritoriālā zīmola 
vadības iznākumu;  

(2) teritoriālā zīmola vadībā tiek dublēts patēriņa 
preču zīmola veidošanas algoritms. 
Pašvaldībās zīmola vadības vietā veidojas 
‘’logocentrisms’’. 

 



Teritoriālais zīmols nav, nav un vēlreiz 
nav logotips 

• Iespaids, kādu teritorija atstāj uz mērķa auditoriju, materiālo un 
simbolisko elementu summa (NEVIS LOGOTIPS), kas padara to 
unikālu.  

• Daudzu dimensiju veidojums (NEVIS LOGOTIPS) , kas sastāv no 
funkcionāliem, emocionāliem un materiāliem atribūtiem, kas summā 
rada unikālu asociāciju kopumu, kam ir vieta sabiedriskā apziņā.  

• Asociāciju sistēma teritorijas patērētāju apziņā, kas balstās vizuālām, 
verbālām un mentālām izpausmēm (NEVIS TIKAI LOGOTIPU). 

• It is a (very) long term strategy of consistency, a tool for upper 
management (Inkeri Starry)  

 



Daudzie mārketinga atzari pašvaldībām traucē 
mērķtiecīgu virzību  



Mārketings: 

• Klau, lai Tu dabūtu savas dzīves mīlestību, Tev ir jāapmeklē 
Parīze 

Problēma Risinājums (produkts)  
par naudu 



Zīmols: 

• Es zinu, ka Parīze ir skaļa un tur ir daudz citas krāsas 
cilvēku, bet tur ir tāda mīlestības aura, ka to apmeklējot 
mana dzīves mīlestība ir garantēta 



Mārketinga būtība ir satuvināt pārdevēju un pircēju. Marketing is 
finding out what consumer needs and desires and selling it to 
him profitably (J.Basanni) 

 

Mārketings + zīmola vadība ir māksla pārdot cilvēkam to, kas 
viņam īsti nemaz nav vajadzīgs.  (A.Brencis)  

 

Zīmola vadības jēga ir panākt, lai lēmuma pieņemšanas gaitā 
‘’nostrādā’’ emocijas un atsver vai papildina racionālos 
apsvērumus. Piemēram, ar prātu es apzinos, ka ‘’n’’ novadā nekā 
nav, bet tur ir forši. 



Piemēri 



KO TAD MĀCĪTIES MĀRKETINGU VAI ZĪMOLA 
VADĪBU? 
 



JĀMĀCĀS ABUS! 
Teritoriālā mārketinga formu attīstība 

1) Fragmentāras virzīšanas aktivitātes 

2) Mērķa mārketings 

3) Teritoriālā zīmola vadība Kavaratzis (2004) 

4) Integrētais teritoriālais mārketings Praude un Vozņuka (2013) 

• mārketinga mikss elementu virzīšana; 

• mārketinga pētījumu, tirgus segmentēšana un mērķu noteikšana; 

• teritorijas menedžmenta un zīmola veidošana; 

• teritoriālā mārketinga un sociālas atbildības problēmu risināšana. 



 

 Kāpēc mēs šodien eam šeit?  
 
Lai censtos mazināt risku, ka nākotnē Rīgai tuvās 
pašvaldības uzskatīs par Rīgas ‘’guļamvagoniem’’, 
kur formāli viss ir (bērnu dārzi, skolas, 
infratruktūra un, protams, pašvaldība), bet tās ir 
garlaicīgas un bez savas unikālās identitātes.  

 



Kāpēc tā? 

problēma, kas ir saistāma ar manu pētījumu 
virzienu ir fakts, ka Rīgas zīmols aizēno un 
nonivelē pierīgas pašvaldību identitāti. 
Cilvēks dzīvojot piemēram Ogrē, neapzināti 
tiecas sevi identifizēt ar labāko, bet ar ‘’mājas 
pašvaldību’’ sevi identificē tikai daļēji.  



Vidējo novadu uztveres proporcijas 



Lielo pašvaldību uztveres proporcijas 



Mazo novadu uztveres proporcijas 
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Kas tad daudzām pašvaldībām zīmola vadībā pietrūkst? 



Ko darīt? 
Jāattīsta un jāstiprina sava unikalitāte un jāiekaro 
sava vieta cilvēka apziņā 



Šodienas centrālais jautājums: Vai pašvaldībām 
sava zīmola vērtības attīstības labad būtu 
jāpvienojas? 
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Gaujas un Daugavas klasterim ir līdzības ar 
zīmola pirkuma piedāvājumu 

Uz spēcīga zīmola 
rēķina pārdot citus 
produktus 



Ventspilij ir līdzības ar unikālā pirkuma 
piedāvājumu. Tā cenšas būt Nr.1 pašvaldība 

 
• Kad produkta fiziskās 

īpašības noteica 
pārākumu pār citiem 

 

• Vēl ir termins ‘’unique 
selling point’’ 
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Uztveres blīvums un intensitāte par Ventspils pašvaldību 

Avots: autora izstrādāts un izriet no pētījuma par Latvijas pilsētu uztveres līmeni. 2012, n=426, karte © ''Jāņa sēta'' 



Uztveres reģionālisma piemēri  
(Ogre, Cēsis, Valmiera un Daugavpils) 

40 Avots: autora izstrādāts un izriet no pētījuma par Latvijas pilsētu uztveres līmeni. 2012, n=426, karte © ''Jāņa sēta'' 



Pašvaldību zīmola 
personības modeļi 



Emocionālā pirkuma piedāvājums ir tas, kas 
pietrūkst vairumam LV pašvaldību 

• Kad produkti atšķiras ar 
emocijām, nevis ar racionāli 
analizētiem atribūtiem 

 



‘’Es’’ pirkuma piedāvājums 

• Kad cilvēka sasaiste ar 
zīmolu kļuvusi tik cieša, 
ka viņš uzskata, ka tas ir 
viņa zīmols - daļa no 
viņa identitātes 



Kuriem novadiem zīmola vadība būs 
sarežģītākā?  

• Tiem, kuriem nav uzkrāts ne funkcionālais, ne 
simboliskais kapitāls 

• Jaunie novadi, kuriem pēc ATR ir savai veiktspējai 
neatbilstīgs formālais statuss  

• Novadi, kuru nosaukums sakrīt ar republikas nozīmes 
pilsētas nosaukumu  



Tas, kas der lielajiem, neder mazajiem 

Republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām, to zīmola 
vērtības palielināšanai, ieteicama universāla teritorijas 
lietojuma attīstības pieeja, kad pašvaldība cenšas 
konkurēt ar piedāvāto iespēju plašumu. 

Pārējām pašvaldībām, ieskaitot Jūrmalu, zīmola 
attīstības jāveido specializējoties kāda no teritorijas 
lietojuma aspektiem, konkurējot ar savu piedāvāto 
iespēju dziļumu 
 



 

• Burtnieku, Preiļu, Rūjienas, Amatas, Ludzas, Aizkraukles Grobiņas, 
Valkas, Līvānu, Balvu, Aizputes, Ķeguma, mazo novadu kategorijā 
Skrīveru, Mālpils, Mazsalacas, Ērgļu, Jaunpils, Dundagas, Alsungas, 
Raunas, Jaunpiebalgas zīmola attīstībai ir reģionāls līmenis. Bet 
Dagdas, Priekuļu, Skrundas, Inčukalna, Jaunjelgavas, Auces, Kocēnu, 
Brocēnu, Pļaviņu, Vecumnieku, Ilūkstes, Viļānu, Ropažu, Alojas, 
Kārsavas, Priekules, Viļakas, Riebiņu, mazo novadu kategorijā – 
Lubānas, Strenču, Salas, Pārgaujas, Viesītes, Apes, Durbes, Varakļānu, 
Rucavas, Rugāju, Zilupes, Beverīnas, Sējas, Neretas, Baltinavas, 
Aknīstes, Naukšēnu, Vaiņodes, Vārkavas, Ciblas, kuru zīmola attīstībai 
ir lokāls līmenis, tāpēc šiem novadiem, ieteicams iesaistīties vai veidot 
mārketinga alianses ar kaimiņu novadiem vai pilsētām, kļūstot par to 
sastāvdaļu, tādējādi, izmantojot hierarhijas principu, iegūt lielāku 
zīmola vērtību.  
 



 

• Jelgavas, Daugavpils, Rēzeknes, Ventspils novadiem to nosaukums 
sakrīt ar republikas nozīmes pilsētas nosaukumu, tāpēc to zīmola 
attīstībai jānotiek sasaistē ar mārketinga centieniem pilsētās, kuru 
nosaukumus tie pārstāv.  

 



Nobeigumam…. 
Logotipu ‘’dizainēšanas’’ algoritmi 



Reljefs un arhitektūra 



Oficiālās simbolikas (ģerboņa, karoga) 
elementu izmantošana 



Svarīgas lietas (arī abstraktas) 



Šrifts 



Personāžs 



Ilustrācijas 



Pretrunīgi piemēri 



Pretrunīgi piemēri 

LATGALE 
CEĻŠ VED LEJUP! 



Kas nav kārtībā ar šiem saukļiem? 

• Jelgava – pilsēta izaugsmei 

• Daugavpils – iespēju pilsēta 



Ja ir logotips, ko darīt un kas notiks ar 
pašvaldību ģerboņiem? 

 



Alūksne 

Generalitad 
Formal territory 

Comunitad 
Informal (perceived) 

territory 



Atslodzei…. 











The winner of „European Excellence 
Awards 2012” 

 



Virtual embasy of Ventspils 

http://www.visitventspils.com/en/start/ 



My Neverland 



Vai visām pašvaldībām ir vajadzīgas zīmola 
vadība? 


