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Digitālais mārketings 

Neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par digitālā mārketinga  darbību, tas 

palielinās konkurētspēju un nodrošināt jaunu klientu piesaisti un biznesa izaugsmi. 
Kursa dalībnieki iemācīsies veikt konkurentu izpēti, produktu un pakalpojumu 

novērtēšanu, kā arī izpratīs digitālā mārketingu rīku funkcijas un pratīs tās pielietot 

praksē. 

 

 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

Strādājošas vai pašnodarbinātas personas vecumā no 25 gadiem līdz 

neierobežotam vecumam. 

 

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu 

saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) 

Nav nepieciešamas. 

 

 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 15 0 15 

Prakse 24 0 24 

Patstāvīgais darbs 5 0 5 

Pārbaudījums  1 0 1 

Kopā  45 0 45 

 

**Aizpilda tikai tās sadaļas, kuras attiecas uz konkrētās neformālās izglītības 

programmas īstenošanu  

 

 

 

 

 



 

5. Izglītības programmas saturs 

Nr. 

p.k. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Tēma Apakštēma Kopējais 

stundu 

skaits 

1 Iegūtas 

pamatzināšanas 

par digitālā 

mārketinga 

pamatfunkcijām. 

Ievads digitālajā 

mārketingā 

Ievads digitālajā 

mārketingā; 

4 

Kas ir digitālais 

mārketings un kā tas 

strādā? 

2 

Klientu ceļa pamati, 

jeb funnel; 

2 

Pieci populārākie 

klientu plūsmas 

avoti un kā 

izvēlēties 

piemērotāko 

(Google, Seo, 

Facebook, Youtube, 

Twitter); 

2 

Kā to visu salikt 

vienotā, strādājošā 

sistēmā. 

2 

2 Kursa dalībnieks 

spēj veikt 

konkurentu 

izpēti, produktu 

un pakalpojumu 

novērtēšanu. 

Produkta/pakalpojuma 

apzināšana, 

novērtēšana un 

konkurentu izpēte 

 4 

3 

 

Kursa dalībnieks 

prot noteikt 

klienta profilu. 

Klienta profila izveide Klienta profila 

izveide; 

2 

Astoņu soļu klientu 

profils; 

2 

Vērtības 

piedāvājums; 

1 

Astoņu jautājumu 

režģis 

1 

4  Klientu ceļš detaļās Klientu ceļš; 4 

E-pastu magnēts; 1 

Āķis; 1 

Pamata produkts; 1 

Peļņas 

maksimizētāji 

1 

5  Praktiskā klientu ceļa 

izveide izmantojot 

wordpress 

 7 



6 Izprot digitālā 

mārketingu rīku 

funkcijas un prot 

tos pielietot 

praksē. 

Digitālā mārketingu 

rīku apskate un 

praktiskā izmantošana 

wordpress platformā 

Vispārīga digitālā 

mārketingu rīku 

apskate un praktiskā 

izmantošana 

wordpress 

platformā; 

1 

Mājas lapu izveides 

rīki; 

2 

Meklētājprogrammu 

optimizācijas rīki; 

1 

Analītikas rīki 1 

7 Gala 

pārbaudījums. 

Gala darbs – sava 

klientu ceļa 

prezentācija 

Prezentācija 3 

 

6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 

 

Portatīvais dators ar interneta pieslēgumu. 

 

7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla 

saraksts 

 

Kristiāns Līcis, Humanitāro zinātņu bakalaura grāds 

 

8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

 

Prezentācija grupai ar kursa laikā izstrādāto digitālā mārketinga plānu. 

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

 

RTU apliecība par tālākizglītību. 

 

 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

 

1. Teorētiska satura lekcijas; 

2. Praktiskās metodes ( praktiskais darbs, obligāto pamatvingrinājumu 

izpilde ); 

3. Uzdevuma risināšanas alternatīvas; 

4. Teorētisko un praktisko uzdevumu risināšana; 

5. Individuālā projekta izstrāde. 

 

11. Izmantojamās literatūras saraksts 

 



1.

 https://web.archive.org/web/20170706144801/http://digitaladvice.info/dig

ital-marketing-explained/ 

2. https://www.smh.com.au/business/companies/facebook-twitter-and-

instagram-massively-overrated-by-marketers-says-prof-mark-ritson-20160310-

gnfzlz.html 

3. http://www.digitalmarketings.lv/seo-f-a-q/ 

 
 

 

 


