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Korporatīvā komunikācija ir vairāk 
māksla, nevis zinātne

Goodman
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SAKRET-IDEJA

Nosaukums SAKRET ir radies no diviem angļu 
valodas vārdiem:

„sack“ (maiss)
+

„concrete“ (betons)
=

„Sakret“
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SAKRET VIZĪTKARTE

 Saimnieciskā darbība uzsākta 2003. gadā

 Pamata saimnieciskā darbība: būvmateriālu ražošana un 
izplatīšana

 Uzņēmumi strādā uz franšīzes nosacījumiem, kas dod tiesības 
izmantot SAKRET zīmolu, kas reģistrēts 1936.gadā Cincinati (ASV)

 Ražošanas jaudas arī tiek izmantotas, lai ražotu produkciju ar 
citiem zīmoliem un pakotu cementu

 Operē ar četrām rūpnīcām Baltijas valstīs (2 LV, 1 EST, 1 LT)

 Lielākais savas nozares ražošanas jaudu turētājs un tirgus daļu 
īpašnieks Baltijas valstīs 

 Galvenais eksporta tirgus - Skandināvija
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DARBĪBA BALTIJĀ, SKANDINĀVIJĀ, KRIEVIJĀ

100% Latvijas pilsoņu īpašums

Latvijā radītas un pielāgotas receptūras 
eksporta tirgiem

2004. gadā tiek atklāta pirmā SAKRET 
sauso maisījumu rūpnīca Baltijas valstīs 
Latvijā, 2007. gadā Igaunijā un 2008. gadā 
Lietuvā 
2012. gadā tiek nodibināta firma Sakret 
Norden OY, Somijā

2013. gada jūnijā ielikts pamatakmens sauso 
maisījumu rūpnīcas būvei Samarā, Krievijā 

Šodien SIA SAKRET pieder licences preču 
ražošanai uz Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, 
Baltkrievijā, Ukrainā, Somijā, Sankt 
Pēterburgā un opcija Zviedrijā.

Euro
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KORPORATĪVĀS KOMUNIKĀCIJAS 
JĒDZIENS

Korporatīvās komunikācija ir kopējā komunikācijas 
aktivitāte, ko vada uzņēmums, lai sasniegtu 
organizācijas plānotos uzdevumus.
(Jackson, 1987) 

Korporatīvā komunikācija ir integrēta pieeja visai 
komunikācijai, ko rada organizācija un virza uz visām 
svarīgākajām mērķa auditorijām” 
(Blauw, 1986) 

Riel, V. C., Fonbrum, C. (2007). Essentials of corporate communication. London; New York: 
Routledge. P. 25.
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Komunikācija ir neatņemama mūsu ikdienas dzīves 
sastāvdaļa. Komunikācija notiek nepārtraukti – gan 
profesionālajā darbībā, gan ikdienas dzīvē. 

Korporatīvā komunikācija ir viens no būtiskākajiem 
organizāciju saistošajiem aspektiem, kas nodrošina ne 
tikai organizācijas veiksmīgu funkcionēšanu, bet var 
noteikt biznesa panākumus. Uzņēmuma vadīšana ir 
ļoti būtiska organizācijas komunikācijas dimensija. 

Cheney, G., Christensen, L.T., Ganesh, S. (2004). Organizational communication in the age of 
globalization. P. 177.
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KORPORATĪVĀS KOMUNIKĀCIJAS AKADĒMISKĀ UN 
PRAKTISKĀ IEVIRZE

 Akadēmiskā ievirze Praktiskā ievirze 

Vērtību pieņēmumi   

Mērķi Pamata izpratne Veikums, sasniegums 

I zcilības kritēriji Pamatotība, ticamība Efektivitāte 

I zmantošana Abstrakta, vispārēja Konkrēta, specifiska 

Attiecība pret jautājuma 

(priekšmeta)  jomu 

Atspoguļojums (neatkarīgs un 

objektīvs) 

Darbība un radīšana 

(iesaistīta un subjektīva) 

 

Cornelissen, J. (2007). Corporate communications. Theory and practice. P. 12.
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Uzņēmuma vadīšana ir indivīda spēja 
ietekmēt, motivēt un veicināt citus sniegt 
savu ieguldījumu organizācijas 
efektivitātei un veiksmei

Yukl, G. (2002). Leadership in organizations. Upper Sadle River; New Jersey: Prentice Hall.  P. 3.



11

KOMPETENCES

GONZALEZ, WAGENAAR, 2008

• SPĒJA IZMANTOT APGŪTĀS ZINĀŠANAS 
PRAKSĒ;

• SPĒJA PIEMĒROTIES JAUNĀM SITUĀCIJĀM;

• RŪPES PAR KVALITĀTI;

• INFORMĀCIJAS MENEDŽMENTA PRASMES;

• SPĒJA DARBOTIES AUTONOMI;

• SPĒJA STRĀDĀT KOMANDĀ;

• ORGANIZATORISKĀS UN PLĀNOŠANAS 
SPĒJAS;

• MUTVĀRDU UN RAKSTVEIDA 
KOMUNIKĀCIJAS SPĒJAS DZIMTAJĀ VALODĀ 
UN SVEŠVALODĀ;

• STARPPERSONU PRASMES.
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Saprotot korporatīvo komunikāciju, uzņēmuma vadītājiem ir 
priekšrocības.

Daudzās organizācijās korporatīvās komunikācijas loma un devums ir tālu 
no tā, lai to izprastu. 

Šāda veida uzņēmumos komunikācijas praktiķi (communications 
practicioners) jūtas nenovērtēti, viņu stratēģiskais ieguldījums lēmumu 
pieņemšanā ir kompromitējošs, un augstāka līmeņa vadītāji jūtas 
bezspēcīgi, jo viņi vienkārši nesaprot, kādā veidā šīs aktivitātes var 
ietekmēt uzņēmuma darbības un ieguvumus. 

Komunikācijas praktiķiem un augstākā līmeņa vadītājiem tādējādi jābūt 
spējīgiem kritiski paskatīties uz korporatīvo komunikāciju, respektīvi, 
viņiem ir jābūt spējīgiem atpazīt ar komunikāciju saistītas menedžmenta 
problēmas, kā arī jābūt sapratnei par piemērotām stratēģijām un darbības 
soļiem, lai atrisinātu šos jautājumus

Yukl, G. (2002). Leadership in organizations. Upper Sadle River; New Jersey: Prentice Hall.  P. 3.
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KOMUNIKĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Korporatīvā komunikācija var tikt raksturota kā:

menedžmenta funkcija, kas pieprasa komunikācijas praktiķiem skatīties 
uz visu komunikāciju holistiskā manierē, un saistīt komunikācijas 
stratēģiju ar korporatīvo stratēģiju un korporatīvajiem uzdevumiem. 
Komunikācija šādā veidā netiek skatīta kā fragmentāra taktiku virkne, kas 
tiek izmantota improvizējot, bet gan kā stratēģisks un plānots darbību 
kopums, kas izriet no vispārējās korporatīvās stratēģijas.

menedžmenta struktūra, visas komunikācijas vadībai, ko 
izmanto organizācija, lai veidotu reputāciju un attiecības ar 
ieinteresētajām pusēm tās apkārtējā vidē. Tas, protams, nenozīmē, ka 
komunikācijas disciplīnas un komunikācijas praktiķi, kas ir atbildīgi par 
to, ir integrēti vienā un tajā pašā departamentā. Korporatīvā komunikācija 
piedāvā vadības struktūru, kas iet pāri un aiz departamenta robežām, un 
veicina iesaistīto komunikācijas praktiķu darba koordinēšanu.

konceptu vārdnīca un paņēmienu kopums, lai saprastu un vadītu 
komunikāciju starp organizāciju un tās ieinteresētajām pusēm

Cornelissen, J. (2007). Corporate communications. Theory and practice. P. 22-23.
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 Komunikācija ir arī ietekme, taču ļoti daudzi cilvēki nevēlas tikt 

ietekmēti. 

 Tieši caur komunikāciju līderim (organizācijas vadītājam) ir 

iespēja uzzināt, izprast, kādas ir uzņēmumam svarīgo grupu 

vēlmes, ekspektācijas, pieņēmumi par jautājumiem, kas jārisina 

un darbiem, kas jāveic. 

 Bieži vien saskarsmē ar nepazīstamiem un neuzticamiem 

saskarsmes partneriem, rodas dažādas komunikatīvās barjeras – 

lingvistiskās, loģiskās un ignorances. 

 Līderim ir jāsēj tikt galā ar dažāda veida komunikācijas 

barjerām, lai komunikācija starp viņu un viņa sekotājiem būtu 

veiksmīga, iet plānotajā virzienā.
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SAKRET KOMUNIKĀCIJAS IZVEIDE (1. 
PIECGADE)
Vadības / Attīstības / Augšanas problēmas

Biznesa misija:

Ražotājs

Pārdevējs

«Lielais bubulis»

Tirgus prasības

Ārējā vide

Iekšējā vide
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SAKRET KOMUNIKĀCIJAS IZVEIDE II

Komunikācijas platformas  izstrāde 

 1. Solis Platformas  definēšana ar konkrētiem mērķiem

Sapulce ar «Guru» 

Galvenais jautājums: Kas Tu gribi būt? 

(mazs, lokāls / liels, starptautisks, iespaidīgs, nopietns);

(kāds ir Tavs klienta profils);

2. Solis Mērķa sasniegšanai definē uzdevumus (taktika)
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VĪZIJA

SAKRET ir vadošais un modernākais 
celtniecības materiālu ražotājs un 
piegādātājs Baltijas jūras valstu 
reģionā, kas sniedz visplašāko 
celtniecības materiālu klāstu, 
nodrošinot precīzu piegādi, izpildi un 
patstāvīgu kvalitāti. 
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SAKRET MISIJA

SAKRET misija ir nodrošināt tirgu ar 
augstvērtīgiem, plašas nomenklatūras un 
pielietojuma konkurētspējīgiem 
būvmateriāliem, piedāvājot ne tikai 
būvmaisījumus, bet arī visas kompleksās 
sistēmas ar speciālajiem un arī 
papildproduktiem, līdz ar to izveidojot 
uzņēmumu, kas dod pilnu produktu paleti 
objektu iekšējai un ārējai apdarei
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SAKRET MISIJA VĒSTA, KA:

 SAKRET vada un pārstāv zinošu un spējīgu darbinieku komanda, 
kuri savas kompetences pielieto sadarbības partneru un klientu 
interešu apmierināšanai, lai maksimāli atvieglotu viņa paša ieguldīto 
darbu. 

 SAKRET pastāvīgi, sekojot zinātnes un tehnoloģijas attīstībai, 
iegulda ražošanas, pārdošanas procesu attīstībā un pilnveidošanā, 
izmantojot jaunākos tehnoloģiskos risinājumus.

 SAKRET piedāvā plašu, savstarpēji kombinējamu produktu klāstu, 
to paplašinot un nodrošinot nemainīgu kvalitāti. 

 SAKRET ir tirgus līderis
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SAKRET MĒRĶIS

Mērķis ir kļūt par galveno būvmaisījumu 
tirgus dalībnieku, nodrošinot 35% no kopējā 
Baltijas tirgus, kā arī veicināt sabiedrības 
pieprasījumu pēc augstvērtīgas un ES 
standartiem atbilstošas saražotas 
produkcijas
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SAKRET VĒRTĪBAS 

Vērtības ir tie morālie balsti, saskaņā ar kuriem SAKRET realizē savu misiju 
(stratēģiju) un īsteno savu operatīvo darbību (taktiku). Šīm īpašībām pamatā ir 
jāatspoguļojas komunikācijā: 

Līderība (Leadership) – SAKRET skaidri zina, ko grib panākt un mērķtiecīgi uz 
to virzās. SAKRET atbalsta savus klientus ceļā uz izcilību un pats ir nemitīgā 
attīstībā. SAKRET – tirgus līderis un kvalitātes noteicējs. SAKRET iegulda 
darbinieku tālākizglītībā, atbalstot profesionālo iemaņu celšanu, kā arī sniedz 
atbalstu nozares profesionālās izglītības attīstībā, tādejādi apliecinot līdera statusu.

Inovācijas –SAKRET iegulda pētniecībā, izglītībā un savas ražošanas risinājumu 
modernizācijā. SAKRET ir ražotājs, kas attīsta produktu un pakalpojumu klāstu, 
piemērojot to vietējo apstākļu specifikai un klientu vajadzībām, izmantojot 
jaunākos tehnoloģiskos risinājumus.

Sadarbība – SAKRET ir uzņēmums, kura profesionāļu padoms ir viegli pieejams 
klientu vajadzībām. SAKRET ir atvērts un pretimnākošs uzņēmums, nodibinot 
savstarpēji auglīgas partnerattiecības. SAKRET ir atsaucīgs sadarbībai arī ar valsts 
un trešā sektora (NVO) pārstāvjiem.
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SAKRET KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶAUDITORIJAS I
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SAKRET KOMUNIKĀCIJAS 
MĒRĶAUDITORIJAS II

Plašsaziņas līdzekļi:

-specializētie mediji (info par inovācijām 
ražošanā un produktu pielietošanā);

-biznesa (lietišķa/uzņēmējdarbības) 
informācija plašsaziņas līdzekļos;

-Sabiedriskā (pilsoniskā) info komunikācija 
(sociāli atbildīgā rīcība);

-Privātās info atspoguļošana (ierobežota).
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ArhitektsArhitekts

TirgotājsTirgotājs

BūvnieksBūvnieks

MājsaimniecībaMājsaimniecība

SAKRET KOMUNIKĀCIJAS 
MĒRĶAUDITORIJAS III
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SAKRET KOMUNIKĀCIJAS 
MĒRĶAUDITORIJAS IV
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SAKRET KOMUNIKĀCIJAS 
MĒRĶAUDITORIJAS V
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SAKRET MĒRĶAUDITORIJU ATTIECĪBU VIZUALIZĀCIJA 2003 - 
2011

 

 
SAKRET 

 
Plašsaziņas 

līdzekļi 
 

 
Dīleri 

 
Konkurenti 

 
Sadarbības 

partneri 
 

Gala lietotājs 
Potenciālais gala 

lietotājs 
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SAKRET KOMUNIKĀCIJAS STRUKTŪRA UN 
MĒRĶI

 

 
SAKRET 

Korporatīvās komunikācijas 
 Pamatdarbība: Jaunumu un darbības rādītāju 

atspoguļošana 
 Novatoriska uzņēmējdarbības pieredze: 

veiksmīgs franšīzes (licences) izmantošanas 
piemērs  

 R&D (izpēte un attīstība): sadarbība ar RTU 
kvalitatīvu speciālistu sagatavošanai un 
pētniecības veicināšanai 

 Darbības modernizācija: IT izmantošana 
ražošanas procesā un klientu apkalpošanas 
efektivitātes maksimizēšanai  

Korporatīvā sociālā atbildība 
 Vides aizsardzība:  

o Publiski pieejama informācija par ražotnēs 
izmantotajiem vides aizsardzības 
mehānismiem; mērījumu datu publicēšana 

o Ieguldījums vides pētniecībā un atjaunošanā 
 Sociāli atbildīgs vietējās sabiedrības dalībnieks: 

o Atbalsts SAKRET produkcijas veidā sociāli 
nozīmīgiem projektiem (piem., bērnu dārzu 
celtniecībai) vietējā kopienā 

 Sponsorēšanas aktivitātes: Atbalsts gala 
lietotājam būtiskām aktivitātēm  

 
 

 

Mārketinga komunikācijas 
 

 Būtiski jaunu produktu piedāvājumu 
komunicēšana 

 Konceptuāli jaunu produktu vai produktu 
līniju ieviešana 

 Klientu avīze tirdzniecības vietās 
(uzņēmumam attīstoties) 
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SAKRET MĒRĶAUDITORIJU ATTIECĪBU VIZUALIZĀCIJA 2011 – 
2020

 

 
SAKRET 

 
Plašsaziņas 

līdzekļi 
 

 
Dīleri 

 
Konkurenti 

 
Sadarbības 

partneri 
 

Gala lietotājs 
Potenciālais gala 

lietotājs 
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SAKRET LEĢENDA 2004 - 2008

Leģendas ataino Sakret vēlamajā gaismā, 
izceļot darbības vērtības un filozofiju 
(leģendas – patiesi, īsi formulēti stāsti par 
Sakret darbības svarīgākajiem notikumiem, 
kurus pārzina visi vadošie darbinieki):

Sakret ienākšana LV (LT, EST) tirgū – 
novatoriska uzņēmējdarbības forma;

Sakret tirgus straujā izaugsme;

Sakret – inovatīvs vietējais uzņēmums.
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SAKRET LEĢENDA 2009 – 2015

Sakret tirgus daļu palielināšana krīzes 
laikā;

Sakret apgrozījuma «noturēšana»;

Partnerattiecību veidošana un to 
izmantošana apgrozījuma «noturēšanai»;

Eksporta rādītāji;

Energoefektivitāte, Gardenline, internets.
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BŪVMATERIĀLU RAŽOTĀJU ASOCIĀCIJA, DIBINĀTA 
JANVĀRIS 2010

Asociācijas dibinātāji:

Sakret

Cemex

Knauf

Liepājas Metalurgs

Valmieras stikla šķiedra

Latvijas Finieris

Aeroc

Tenax
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VĒSTĪJUMS PROFESIONĀLAJĀ VIDĒ
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SAKRET VĒSTĪJUMS (RŪPNĪCU ATKLĀŠANA)

Igaunija, jūlijs 2007 Lietuva, augusts 2008
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SAKRET VĒSTĪJUMS (SADARBĪBA AR VALSTI, ASOCIĀCIJĀM, 
AUGSTSKOLĀM)
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SAKRET VĒSTĪJUMS (SADARBĪBA AR VALSTI, ASOCIĀCIJĀM, 
AUGSTSKOLĀM)
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IEKŠĒJĀ KOMUNIKĀCIJA
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VĒSTĪJUMS:

SAKRET misiju atspoguļo sauklis:

 „Visur, kur būvē!”, kuru papildina papildus 
asociācijas (profesionāļi, produktu 
savietojamība, attīstība, sadarbība.)

Komunikācijas attīstība pēckrīzes periodā 
paredz saukļa maiņu: 

«Īstais darbam»  «The one for the job»



39

SAKRET SIMBOLS

• Uzticīgs

• Plēsīgs

• Nekož saimniekam

• Strādā komandā

• Viltīgs
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PALDIES!
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