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Digitālo mediju speciālists 
Darba profils 

Digitālo mediju speciālists nodrošina organizācijas digitālo projektu izstrādi un pārvaldību, lai 

pozitīvi ietekmētu un piesaistītu klientus, reklamētu zīmolu un tirgotu preces un 

pakalpojumus, izmantojot e-pastu, internetu un sociālos medijus. 

 

 

Autonomijas līmenis 

Digitālo mediju speciālisti var strādāt kā pašnodarbinātais, kā darbinieks vai pakalpojuma 

sniedzējs jebkura lieluma organizācijā. 

Digitālās zināšanas, prasmes un iemaņas 

Digitālo mediju speciālisti visbiežāk strādā ar datoru un izplatītākajām biroja 

lietojumprogrammām(CMS, Google Analytics, Facebook utt.). Izmantojot digitālās ierīces un 

resursus, kā arī rīkus satura radīšanai un pilnveidošanai, veic satura pārvaldību sociālo 

mediju tīmekļa vietnēs. 

Misija 

Digitālo mediju speciālisti prot rīkoties radoši ar dažādiem tiešsaistes mārketinga rīkiem, 

izmantot jaunus sociālo mediju un digitālos rīkus, lai attīstītu organizācijas konkurētspēju un 

palielinātu jaunu klientu piesaisti. 

 

Darba pienākumi 

 Izmantot digitālos resursus reklāmas kampaņām 

 Radīt digitālo saturu, kas palielina zīmola atpazīstamību, piemēram, produktu un 

pakalpojumu tiešsaistes reklāmas, preses relīzes 

 Uzturēt digitālos resursus, piemēram, tīmekļa vietnes, emuārus un sociālo tīklu 

kontus 

 Sadarboties ar citiem kolēģiem, lai nodrošinātu zīmola konsekvenci 

 Regulāri veikt īstenoto kampaņu rezultātu pārraudzību un analīzi 
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 Iepazīstināt ar idejām un progresa ziņojumiem uzņēmuma iekšienē dažādos vadības 

līmeņos 

 

Sociālās, komunikācijas un citas prasmes  

 

• Spēja strādāt komandā  

• Teicamas mutiskās komunikācijas prasmes 

• Spēja paust idejas ar attēlu un tekstu palīdzību 

• Stratēģiskā domāšana 

• Spēja pielāgoties dažādām mārketinga stratēģijām  

 

Attieksmes un īpašības 

• Radošums  

• Aizrautība 

• Pielāgošanās spēja 

• Atvērta domāšana 

• Orientēšanās uz rezultātu sasniegšanu 

 

.Kompetences 

 Funkcionālās kompetences Atbilstība DigComp 2.1 – 

kompetencei un līmenim 

Atbilstība e-CF – 

kompetencei un 

līmenim 

1 

Piemērot dažādas 

klienttnu piesaistīšanas 

metodes.  

3.2 Digitālā satura integrēšana un 

atkārtota izstrāde L8 

5.2 Vajadzību un tehnoloģisko 

risinājumu noteikšana L8 

2.1 Komunikācija, izmantojot 

digitālās tehnoloģijas L8 

2.2 Dalīšanās, izmantojot 

digitālās tehnoloģijas L8 

5.3 Digitālo tehnoloģiju radoša 

izmantošana L8 

D.12 Digitālais 

mārketings e-2 
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2 Veikt tirgus izpēti.  

1.1 Datu, informācijas un digitālā 

satura pārlūkošana, meklēšana 

un filtrēšana L8 

1.2 Datu, informācijas un digitālā 

satura novērtēšana L8 

 

3 Veikt attēlu apstrādi.  

3.2 Digitālā satura integrēšana un 

atkārtota izstrāde L8 

5.3 Digitālo tehnoloģiju radoša 

izmantošana L8 

 

4 Veikt video apstrādi. 

3.2 Digitālā satura integrēšana un 

atkārtota izstrāde L8 

5.3 Digitālo tehnoloģiju radoša 

izmantošana L8 

 

5 Piemērot autortiesības.  

3.2 Digitālā satura integrēšana un 

atkārtota izstrāde L8 

5.3 Digitālo tehnoloģiju radoša 

izmantošana L8 

3.1 Digitālā satura izstrāde L8 

 

6 

Izmantot satura 

pārvaldības 

programmatūru (CMS), lai 

apkopotu un integrētu 

multivides un teksta 

saturu tiešsaistes 

sistēmās, piemēram, 

vietnēs, platformās, 

lietojumprogrammās un 

sociālajos medijos, 

publicēšanai un 

izplatīšanai. 

3.2 Digitālā satura integrēšana un 

atkārtota izstrāde L8 

5.2 Vajadzību un tehnoloģisko 

risinājumu noteikšana L8 

5.3 Digitālo tehnoloģiju radoša 

izmantošana L8 

2.1 Komunikācija, izmantojot 

digitālās tehnoloģijas L8 

2.2 Dalīšanās, izmantojot 

digitālās tehnoloģijas L8 

 

7 

Pārzināt un prast piemērot 

dažādus autortiesību 

regulējumus un publikāciju 

formātus. 

3.3 Autortiesības un licences L8 
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8 Tiešsaistes datu analīze.  

1.1 Datu, informācijas un digitālā 

satura pārlūkošana, meklēšana 

un filtrēšana L8 

1.2 Datu, informācijas un digitālā 

satura novērtēšana L8 

D.12 Digitālais 

mārketings e-3 

9 

Izpratne par datu 

privātuma un aizsardzības 

jautājumiem. 

4.2 Personisko datu un privātuma 

aizsardzība L8 

 

D.12 Digitālais 

mārketings e-2 

9 

Dažādu komunikācijas rīku 

izmantošana, piemēram e-

pasts, ziņapmaiņa, VOIP, 

lai sazinātos ar klientiem, 

kolēģiem, vadītājiem un 

citām ieinteresētajām 

pusēm. 

2.1 Komunikācija, izmantojot 

digitālās tehnoloģijas L7 

2.2 Dalīšanās, izmantojot 

digitālās tehnoloģijas L7 

2.4 Sadarbība, izmantojot 

digitālās tehnoloģijas L7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The project Nr.2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU 

vulnerable girls and young women into the digital agenda” benefits from a 2.714.304 € grant from 

Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. 

The aim of the project is to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the 

digital agenda.  
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