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Šī rokasgrāmata ir izveidota ar 
ES finansētu Centrālās Baltijas 
jūras reģiona pārrobežu sadar-
bības programmas 2014.-2020.

gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu 
plānošana Centrālās Baltijas jūras reģio-
nā” projekta “Līdzdalība pilsētplānoša-
nā sabiedrības veselības uzlabošanai/ 
HEAT” Pēdējo divu gadu laikā projekta 
partneri no Somijas, Igaunijas, Latvijas un 
Zviedrijas ir strādājuši ar iekļaujošākiem 
un līdzdalības procesiem, koncentrējoties 
uz ilgtspējīgām un veselīgām kopienām, 
īpaši attiecībā uz velosipēdu satiksmi. 
Tomēr viens un tas pats princips lielākā 
vai mazākā mērā iezīmē virzienu jebkurā 
līdzdalības procesā: jums ir mērķis, un jūs 
mēģināt atrast labākos pieejamos veidus, 
kā to sasniegt.
 Tā kā šī tēma nav vienkārša un 
pārmaiņas nenotiek uzreiz, vēlējāmies 
dalīties projekta laikā gūtajā pieredzē un 
zināšanās cerībā palīdzēt vai iedvesmot 
citus, kuri cenšas risināt līdzīgus jautāju-
mus. Vai jūs būtu pašvaldības ierēdnis, 
NVO darbinieks vai aktīvs pilsonis, kurš 
meklē rīkus, kā uzlabot līdzdalības proce-
sus, šī rokasgrāmata ir domāta jums.
Rokasgrāmatā aprakstīti četri būtiski sek-
mīga līdzdalības procesa soļi. Sākam ar 
sagatavošanās darbu: lai spētu iesaistīt 
citus, jums ir nepieciešami konkrēti fakti 
un jāzina, kā tos saistošā veidā izklāstīt 
auditorijai. Pēc tam definējam svarīgākās 
ieinteresētās puses, kuras būs nepiecie-
šams iesaistīt, nosakot darbību prioritāti 
un lai sasniegtu mērķi. Rokasgrāmatas 
trešajā daļā uzmanība tiek galvenokārt 
pievērsta mijiedarbības un līdzdalības 
metodēm, kā arī tam, kā iesaistīt ieintere-
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Izdots: 2020. gada novembrī

sētās puses. Pēdējā nodaļa ir par kam-
paņām kā efektīvu pārmaiņu instrumentu 
— ir daudz veidu, kā izveidot kampaņu 
atkarībā no organizācijas uzbūves un 
resursiem.
 Rokasgrāmatu var lasīt no sākuma 
līdz beigām vai arī koncentrēties tikai uz 
vienu daļu. Piemēros minētajos gadīju-
mos mēs izstāstām to, kā tika veiktas 
aktivitātes. Rokasgrāmata ir papildināta 
ar infografikām, videomateriāliem un 
veidnēm. Šie materiāli ir bez maksas, un 
tos ikviens var izmantot savā darbā.
 Projektu HEAT 2014.–2020. gadā 
finansēja ES fonda “Centrālā Baltijas jū-
ras reģiona Interreg programma”. Projek-
ta partneri ir valsts un trešā sektora dalīb-
nieki. Projekta vadītāja bija Turku pilsēta, 
līdzdarbojoties Somijas dienvidrietumu 
reģionālās padomes organizācijai Valo-
nia, Turku Lietišķo zinātņu universitātei, 
Jūrmalas pilsētas domei, Baltijas pētīju-
mu institūtam, Tartu pilsētas pārvaldei un 
Cykelfrämjandet (Zviedrijas Nacionālās 
velosipēdu satiksmes aizstāvības asoci-
ācijai).
 Projekta laikā esam daudz iemā-
cījušies cits no cita darbības stila. Mūsu 
dažādās perspektīvas noteikti atspoguļo-
jas šajā rokasgrāmatā. Ceram, ka mūsu 
pieredze būs noderīga daudziem citiem — 
vai jūs pārstāvētu pašvaldību, aizstāvības 
organizāciju vai citu NVO, vai arī būtu no 
privātā sektora. Visiem ir nepieciešams 
ieguldīt veselīgā kopienā.

HEAT projekta komandas vārdā
Laura Luukkonen, projekta koordinatore, 
Turku
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Veiciet savu 
sagatavošanās darbu — 
pamatojoties uz 
faktiem un scenārijiem 

Šajā nodaļā tiek uzsvērts tas, cik svarīgs ir rūpīgi veikts 
sagatavošanās darbs — lai uzrunātu dažādas auditorijas, 
jums jāpamatojas uz faktiem un scenārijiem, kā arī tie 
jūsu auditorijai jāpasniedz saistošā veidā.
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Vēršanās pie dažādām 
auditorijām — fakti, scenāriji 
un to efektīva prezentēšana

Scenāriji ir metode, kas pilsētplānošanā 
ir pārņemta no akadēmiskajiem nākot-
nes pētījumiem. Tos pilsētplānošanā var 
izmantot dažādām vajadzībām. Tie var 
palīdzēt akcentēt klimatiskos, sabiedrī-
bas vai veselības jomas ieguvumus, kas 
saistīti ar riteņbraukšanas veicināšanu 
un riteņbraukšanas prioritizēšanu pilsēt-
plānošanā. Mērķis ir izveidot dažādus 
alternatīvus nākotnes modeļus, lai varētu 
salīdzināt rezultātus, lai tas kalpotu par 
iedvesmu diskusijām vai lai izveidotu 
ceļvedi. Scenāriji ir arī spēcīgs aizstā-
vības līdzeklis. Nākotnes scenāriji ir arī 
interesants līdzeklis, meklējot jaunas 
pārmaiņas. Scenāriji var mums palīdzēt 
pārbaudīt, kāda veida pasākumi novestu 

Scenāriji
pie vēlamā rezultāta, un pretēji. Veidojot 
un pētot scenārijus, varam noteikt uzvedī-
bas modeļus vai politikas izmaiņas, kam 
jāpievērš uzmanība. Lai vēl vairāk attīstītu 
šāda veida metodi, varam izmantot precī-
zākus instrumentus. Piemēram, Pasaules 
Veselības organizācija (PVO) ir izstrādā-
jusi Veselības ekonomiskā novērtējuma 
rīku (Health Economic Assessment Tool 
— “HEAT”), lai aprēķinātu pārvietošanās 
kājām un velosipēdu satiksmes sociāli 
ekonomiskos ieguvumus. Ar šo rīku var 
aprēķināt, piemēram, cik vērtīga ir velosi-
pēdu satiksmes un pārvietošanās kājām 
palielināšana jūsu pašvaldībā. Par scenā-
rijiem un HEAT vairāk uzzināsiet nākama-
jās lappusēs!

Cilvēku zināšanu paplašināšana 
spēj izraisīt izmaiņas uzvedībā. 
Tāpēc, lai uzsāktu jebkādu līdz-
dalības procesu, ir svarīgi no-

vērtēt faktu nozīmi: jūsu lietai vienmēr ir 
svarīgi, lai būtu fakti un uz pierādījumiem 
balstīti argumenti.
 Jums būs pieejamas faktiskās 
zināšanas par to tēmu, ko vēlaties ietek-
mēt, — dati par šībrīža situāciju ir būtiski, 
taču profesionāli modelēti scenāriji par 
dažādu veidu darbību sekām un iespē-
jamajiem rezultātiem var arī palīdzēt 
izskaidrot šo jautājumu ieinteresētajām 
pusēm.

Nevajadzētu sagaidīt, ka jūsu vēstījums 
tiks uztverts, tikai daloties ar informāciju 
vai to paziņojot: jums ir arī jākoncentrē-
jas uz to, kā to efektīvi skaidrot — kāds 
ir ieinteresēto pušu zināšanu līmenis par 
šo tēmu? Paturiet prātā, ka, ja ir nepie-
ciešams iesaistīt vidusmēra pilsoņus vai, 
piem., ierēdņus no citām kompetences 
jomām, ir jāpievērš uzmanība faktu iz-
klāstam. Ir svarīgi atcerēties, ka dažreiz 
tas, kas jums ir skaidrs, citiem var būt ļoti 
neskaidrs. Datu vizualizācija ir efektīvs 
veids, kā padarīt savu vēstījumu saprota-
mu.

UZZINIET 
VAIRĀK:

galvenie fakti un 
resursi attiecībā uz 
aktīvo transportu 

[saite tiks pievienota]

https://www.heatproject.eu/news/key-facts-and-resources-for-active-transportation/
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satiksmē atmaksājas gan pilsētām, 
gan iedzīvotājiem!

kājāmgājēju un velosipēdu 
Investēšana

Aktīvais transports = 
divi zaķi ar vienu šāvienu!
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uzņēmumus

 

Pilsētas 
cilvēkiem

Pētnieki lēš, ka Eiropā netīrais gaiss ir iemesls 
gandrīz 800 000 priekšlaicīgas 
nāves gadījumiem gadā. Piesārņo-
juma līmeni var samazināt, investējot aktīvākā 
transportā, kas nerada kaitīgas emisijas un 
palīdz uzturēt cilvēku veselību.

Pēc PVO domām, katrs ceturtais 
pieaugušais nav pietiekami 
aktīvs, un tas negatīvi ietekmē veselību.  

Pat 30 minūšu ilgas fiziskās aktivitātes 
dienā padara jūs veselīgāku, tāpēc došanās ar 
kājām un braukšana ar velosipēdu līdz jūsu 
galamērķim nozīmē, ka jūs vienlaikus gan 
nodarbojaties ar fizisko aktivitāti, gan pārvieto-
jaties — divi zaķi ar vienu šāvienu!

Individuālie ieguvumi veselības 
jomā sniedz labumu sabiedrībai! 
Piemēram, Helsinku pašvaldība 
aprēķināja, ka katrs eiro, 
ko tā investē jaunajā 
veloinfrastruktūrā, 
sniedz gandrīz 8 eiro lielu 
ieguvumu veselības un sociāli 
ekonomiskajā jomā!

Velobraucēji un gājēji sniedz ieguvumu arī 
vietējai ekonomikai. Kāds Ņujorkā veikts 
pētījums uzrādīja vietējo uzņēmumu 
ieņēmumu pieaugumu par 49 % pēc 
tam, kad tikai izveidots jauns veloceliņš. Un 
darbiniekiem, kas uz darbu brauc ar 
velosipēdu, vidēji ir mazāk slimības dienu 
nekā kolēģiem, kuri ar velosipēdu nebrauc.

Investēšana kājāmgājēju un 
velosipēdu satiksmē nozīmē 
investēšanu veselīgā un 
dinamiskā pilsētā — tādā, 
kas ir veidota cilvēkiem. Un tas ir 
investīciju vērts.

Datu vizualizācija – veids, 
kā pasniegt savu vēstījumu

Kad dati, ar kuriem vēlaties da-
līties, ir savākti, jums jāpāriet 
pie informācijas pasniegšanas 
ieinteresētajām pusēm. Datu 

vizualizācija ir efektīvs instruments, kad 
vēlaties sarežģītas lietas padarīt auditori-
jai saprotamākas. Pasniedzot to efektīvi, 
tas var būt lielisks veids, kā izcelt to, ko 
vēlaties pateikt. Lielākā daļa cilvēku labi 
uztver vizuālos ziņojumus un salīdzinā-
jumā ar tekstu — lai cik rūpīgi tas būtu 
uzrakstīts — attēli parasti palīdz iegau-
mēt faktus. Tā vietā, lai tērētu enerģiju, 
mēģinot izprast saturu, jūsu auditorija 
var koncentrēties uz viedokļu veidoša-
nu, pamatojoties uz informāciju, un jau 
tālāk attīstīt idejas, kas uz to balstītas. 
Pilsētplānošana, piemēram, ar satiksmi 
saistītie jautājumi, bieži vien ir sarežģīti 
un pamatojas uz milzīgu daudzumu datu 
un dažādiem viedokļiem. Vizualizācija 
šos faktorus var palīdzēt identificēt un 
daudz labāk pasniegt vēstījumu vai arī 
mazināt iespējamo konfliktu starp dažā-
diem dalībniekiem, piemēram, politiķiem, 
iedzīvotājiem un ierēdņiem.

 Lai arī datu vizualizācijas un info-
grafikas mērķis ir informāciju vienkāršot, 
pats process nav jāuztver kā ātrs risinā-
jums — saturs ir rūpīgi jāizplāno: ko tieši 
jūs vēlaties pateikt? Neaizmirstiet pie-
vērst uzmanību vizuālajai prezentācijai un 
padomāt par saziņas plānu — kāda ir jūsu 
auditorija? Kādus kanālus jūs izmantojat 
saziņai ar viņiem?
 Dizainā krāsas ir būtiskas, tomēr 
rīkosieties gudrāk, ja ar tām nepārspī-
lēsiet. Pievērsiet uzmanību arī burtu 
fontiem — vai fontus ir viegli lasīt? Lai 
gan uzmanība tiek pievērsta vizuālajiem 
materiāliem, neaizmirstiet par valodu — 
profesionālai auditorijai varat izmantot 
sarežģītākus terminus, taču, ja auditorijai 
šī tēma nav zināma, pievērsiet uzmanību 
izteiktā skaidrībai un pēc iespējas izman-
tojiet ikdienā lietoto valodu. Veidojot vi-
zuālos materiālus, ir svarīgi ņemt vērā arī 
ES tīmekļa vietņu pieejamības direktīvu 
—, ievērojot šīs vadlīnijas, varat būt drošs, 
ka jūsu vizuālie materiāli ir pieejami arī 
cilvēkiem ar invaliditāti.
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Piemērs: 
pieejamības 
scenāriju 
vizualizēšana

Somijas dienvidrietumu reģionālā 
padome atjaunināja satiksmes 
tīkla reģionālo plānu. Atjauninā-
šanas procesa gaitā konsultantu 

aģentūra Ramboll Finland izstrādāja sce-
nārijus tam, kā satiksmes tīkls varētu iz-
skatīties 2035. un 2050. gadā, izmantojot 
dažādus transporta veidus. Pēc tam daži 
no scenārijiem tika vizualizēti, lai padarītu 
informāciju saprotamāku un pieejamāku 
politisko lēmumu pieņēmējiem vai citu 
kompetences jomu ierēdņiem. Tas bija 

īpaši svarīgi tāpēc, ka sākotnējais infor-
matīvais Ramboll ziņojums bija paredzēts 
profesionālai auditorijai ar padziļinātām 
zināšanām satiksmes plānošanā, taču 
politisko lēmumu pieņēmēji ir arī galvenie 
dalībnieki faktisko pārmaiņu procesā.
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Piemērs: 
scenāriju a
prēķins ar HEAT

Laba iespēja dažādu scenāriju 
aprēķināšanai ir PVO izstrādātais 
Veselības ekonomiskā novērtē-
juma rīks (HEAT). Šis tiešsaistes 

rīks ir izstrādāts tā, lai atvieglotu uz pie-
rādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu 
un satiksmes plānošanā integrētas ve-
selības perspektīvas. Izmantojot šo rīku, 
var aprēķināt samazinātās mirstības 
sociāli ekonomisko vērtību, ko nodrošina 
regulāra pārvietošanās kājām un brauk-
šana ar velosipēdu. Šo rīku var izmantot 
kā daļu no aptverošās infrastruktūras 
projektu izmaksu un ieguvumu analīzes, 
un tas papildina esošos ekonomiskās 
ietekmes novērtēšanas instrumentus. 
 Lai arī rīks tiešsaistē ir pieejams 
ikvienam, to ir daudz vieglāk izmantot, ja 
apmāca kāds, kurš to jau ir izmantojis. 
HEAT projekta laikā partneri ar rīku iepazi-
nās, apgūstot to klātienes semināros ar šī 
rīka ekspertiem. Pēc semināriem partneri 
savāca vairāk informācijas un saņēma 

papildu personīgu ekspertu palīdzību tieš-
saistes sanāksmju un e-pasta ziņojumu 
veidā. Šīs ātrās pārbaudes ar ekspertu 
palīdzību projekta komandai aprēķinu 
procesā bija ļoti noderīgas.
 Ar šī rīka palīdzību iespējams uz-
skatāmi parādīt, ka pārvietošanās kājām 
un velosipēdu satiksmes infrastruktūras 
attīstībai var būt liela ietekme uz iedzī-
votāju veselību, aprēķinot šo ieguvumu 
veselības jomā kā sociāli ekonomisku 
vērtību (eiro).

HEAT aprēķinu metodika ļauj sabiedrībai un politikas veidotā-
jiem izskaidrot, kāda ir piedāvāto vai ieviesto ilgtspējīgas mo-
bilitātes plānošanas risinājumu potenciālā ietekme un vērtība. 
Tā, piemēram, var būt svarīga sastāvdaļa iedzīvotāju atsauks-
mju vākšanā par piedāvātajiem risinājumiem vai veids, kā ie-
saistīt citas svarīgas ieinteresētās puses jaunas infrastruktū-
ras plānošanā.

Piemēram, Tartu HEAT aprēķina rezultāti 
palīdz parādīt, ka pilsētas stratēģiskais 
mērķis (46 % visas satiksmes līdz 2035. 
gadam būs vieglā satiksme, proti, brauk-
šana ar velosipēdu un kājāmgājēju satiks-
me) ir labi izvēlēts, ņemot vērā gan finan-
siālos, gan ar veselību saistītos aspektus. 
HEAT metodikas ieviešana palīdz ilustrēt 
netiešo ietekmi, kāda vieglās satiksmes 
infrastruktūras izveidošanai būtu uz pilsē-
tas budžetu.
 Aizstāvības organizācija Cykelfräm-
jandet aprēķināja velosipēdu satiksmes 
ietekmi uz sabiedrības veselību Stokhol-
mas apgabalā šībrīža līmenī un to, kāda 
tā būtu, ja apgabals sasniegtu reģionālā 
velosipēdu satiksmes modālā sadalīju-
ma kopējo 20 % mērķi līdz 2030. gadam. 
Pētījuma redzams, ka pašreizējais septiņu 
procentu velosipēdu satiksmes modālā 
sadalījuma rezultāts ir 53 novērsti priekš-
laicīgas nāves gadījumi gadā, kas atbilst 

2210 miljardu SEK (211 000 000 EUR) 
vērtībai. Ja līdz 2030. gadam velosipēdu 
satiksme reģionā sasniegtu 20 procentu 
modālo sadalījumu, tiktu novērsti 149 
priekšlaicīgas nāves gadījumi gadā, kas 
atbilst 6244 miljardu SEK (596 000 000 
EUR) vērtībai. Reģionālajā velosipēdu 
satiksmes 2014. gada plānā tika lēsts, ka, 
lai būtu iespējams sasniegt 20 procentu 
modālo sadalījumu, velosipēdu satiksmes 
tīkla paplašināšanas un atjaunināšanas 
izmaksas ir aptuveni 2300 miljardi SEK 
(aptuveni 260 000 000 EUR), kas ir daudz 
mazāk nekā sociāli ekonomiskie ieguvumi, 
kas laika gaitā var uzkrāties, palielinoties 
velosipēdu satiksmei reģionā. Pētījums 
rāda, ka, sasniedzot vismaz 20 procentu 
velosipēdu satiksmes modālā sadalījuma 
mērķi līdz 2030. gadam, tiktu panākts ie-
vērojams ieguvums veselībai, kā arī sociāli 
ekonomiskais ieguvums.

Tomēr ar rīka lietošanu bija arī problēmas. Piemēram, Turku reģionā daži parametri tika 
balstīti uz pieņēmumiem konkrētu mērķu neesamības dēļ, tāpēc tas apgrūtināja rezul-
tātu paziņošanu ieinteresētajām pusēm. Kopumā HEAT projekta aprēķinu rezultāti tika 
atzīti par lietderīgiem.

APMEKLĒJIET
HEAT rīka

tīmekļa vietni

LEJUPIELĀDĒJIET
HEAT ceļvedi (pdf) 

https://www.heatwalkingcycling.org/#homepage 
https://www.heatwalkingcycling.org/#homepage 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/352963/Heat.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/352963/Heat.pdf
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Stokholma

Turku

Tartu

Jūrmala

Tie ir HEAT aprēķinu rezultāti, kas projekta laikā tika veikti katrā projekta norises vietā. Šie skaitļi ir aplēses, un tie 
jāinterpretē kā iespējamie nākotnes scenāriji.
Vairāk par aprēķiniem varat izlasīt mūsu tīmekļa vietnē: 
 
 

www.heatproject.eu/news/heat-calculations 

Cik vērta pašvaldībām ir 
pārvietošanās kājām un velosipēdu 
satiksmes palielināšana?

Brauciena 
ilgums vienai 
personai 

Braucienu daļa 
ar velosipēdu

   
 

 

 
 

  

 .

Stokholma

Turku pilsētas 
galvenais reģions

 
 

 
 

Jūrmala
 

 

Tartu

Veselības ekonomiskā novērtējuma rīku (Health 
Economic Assessment Tool — HEAT) izstrādāja 
PVO, lai atvieglotu uz pierādījumiem balstītu 
lēmumu pieņemšanu. Tas aprēķina fizisko 
aktivitāšu izraisīto ieguvumu ekonomisko 
vērtību veselības jomā, precīzāk — mirstības 

samazināšanos, pārvietojoties kājām un 
braucot ar velosipēdu. Šis rīks ir paredzēts kā 
daļa no aptverošās infrastruktūras projektu 
izmaksu un ieguvumu analīzes, un tas 
papildina esošos uzlabotas pilsētplānošanas 
ekonomiskās novērtēšanas instrumentus.

Ja 2030. gadā 20 % no 
visiem braucieniem Stokholmas 
apgabalā tiktu veikti ar velosipēdu, 

tiktu novērsti 149 priekšlaicī-
gas nāves gadījumi 
gadā. Tas gadā atbilst 596 
miljonu EUR vērtībai. 

Ja braucienu daļa ar velosipēdu 

nākamo 11 gadu laikā pieaugtu 
no 8 % līdz 10 %, iegūtā 
ieguvuma ekonomiskā vērtība 

veselības jomā būtu 20,9 
miljoni EUR.

Ja 2030. gadā veiktie 
braucieni ar velosipēdu 
dienā vienam cilvēkam 

būtu par 0,35 km 
garāki, kopējā 
ekonomiskā ietekme 11 

gadu laikā būtu 16,7 
miljoni EUR.

Ja vidējais brauciens ar 
velosipēdu vienam cilvēkam 

līdz 2029. gadam būtu 

par 0,1 km garāks, šīs 
fiziskās aktivitātes ekonomiskā 
ietekme desmit gadu laikā 

būtu 10,85 miljoni 
EUR.
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Cik svarīgi ir 
iesaistīt ieinteresētās 
puses un kā uzzināt, 
kas tās ir

Veiksmīga pilsētplānošana ir vieglāka, ja dažādas ieinteresētās puses mēģināt iesaistīt jau pašā sākumā un 
izvērtējat argumentus no dažādām perspektīvām. Mūsu pilsētās starp ēkām ir mazs attālums, un plānotājiem 
nav iespējams mēģināt iekļaut visu vēlmes, kas reizēm ir pretrunīgas, plānojot mūsu veidoto vidi, jo īpaši pilsētu 
vēsturiskajos centros.
 Tā kā nav iespējams apmierināt visu interešu grupu un ieinteresēto pušu dažādās prasības, iespējams, 
jebkurā plānošanas procesā būs jāpieņem kompromisi. Tāpēc ir svarīgi identificēt un iesaistīt dažādas 
ieinteresētās puses ar atšķirīgām un nevienādām perspektīvām un prasībām.
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Uzklausot visu iesaistīto pušu da-
žādās perspektīvas, tiek akcen-
tēta jautājuma sarežģītība.
Dodot visām ieinteresētajām 

pusēm iespēju izteikties, palielinās viņu 
vēlme veidot kompromisus.
 Noteikti iesaistiet ieinteresētās 
puses un dodiet tām iespēju izteikties 
pietiekami agri šajā procesā. Dažādu 
ieinteresēto pušu iesaistīšana nozīmē arī 
atrast veidu, kā iesaistīt grupas, kuras pa-
rasti nepiedalās, piemēram, publiskajos 
dialogos, bet kuras jūsu darbības ietek-
mē.
 Šo procesu mērķis ir nodrošināt 
to, lai projekts vairumam pušu piedāvā-
tu produktīvu kompromisu, un tādējādi 
tiktu gūts tādu visdažādāko ieinteresēto 
pušu atbalsts un uzticība, kurām ir kopīga 
aizraušanās un vitāla interese par savas 
vides un apkārtnes izveidi.

Dažādu ieinteresēto pušu 
iesaistīšanai plānošanas 
semināros un diskusijās ir 
vairāki mērķi

 Ieinteresēto pušu iekļaušana ir īpa-
ši svarīga, plānojot satiksmes vidi, kurā 
mēs visi katru dienu mijiedarbojamies ar 
izveidoto vidi. Veselīgas transporta alter-
natīvas veicināšanai, piemēram, pārvie-
tošanās kājām un velosipēdu satiksmei, 
plānotājiem ir jākonsultējas ar esošajiem 
un potenciālajiem velosipēdistiem un gā-
jējiem, kā arī jāsalīdzina viņu intereses un 
bažas ar citu ieinteresēto pušu interesēm, 
kurām parasti varētu būt lielāka ietek-
me plānošanas procesos. Ilgtspējīga un 
veselību veicinoša transporta atbalstītāju 
intereses dažkārt var neatbilst citām inte-
resēm, taču, iesaistot šīs grupas agrīnos 
dialoga procesos, jums var rasties iespē-
ja iegūt jaunus atbalstītājus, apmierinot 
arī bieži novārtā atstāto grupu prasības.

Vienmēr ir daudz dažādu lietotāju grupu, ar kurām jākonsul-
tējas, piemēram,

ierēdņi (dažādas nozares);
 
lēmumu pieņēmēji;
  
iedzīvotāji (dažādas iedzīvotāju grupas: seniori, cilvēki, kuri regulāri brauc uz 
darbu, bērni un jaunieši utt.);

organizācijas;
 
uzņēmēji — uzņēmumiem bieži pieder īpašumi pilsētā, un tāpēc tie ir svarīga 
grupa, kas jāņem vērā.

1

2

3

4

5

Izanalizējiet dažādu ieinteresēto pušu grupu vajadzības un 
izprotiet to ikdienas uzvedību

atbilstošo informāciju 
ieinteresēto pušu grupās, 

piemēram, ar aptauju palīdzību

Procesam jābūt praktiskam, konkrētam mērķim, kam būtu saikne ar lietotāju 
grupas reālo ikdienas situāciju.

Kartējiet
motivējošos aspektus, 

izpētot zināmos šķēršļus un 
problēmas

Definējiet

procesus, kas ir saistīti ar 
dažādu ieinteresēto pušu grupu 

īpašajām vajadzībām

Plānojiet
lietotāju grupas, 

sniedzot kontekstu un 
informāciju

Motivējiet
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Novietojot savas identificētās 
ieinteresētās puses divu asu 
režģī ar ietekmi un spēju ietek-
mēt pārmaiņas uz vienas ass 

un interesi un dedzību saistībā ar konkrē-
to tēmu uz otras ass, var skaidrāk vizuali-
zēt iesaistāmos dalībniekus un izveidot 
stratēģijasviņu atbalstam. Ietekmes 
ass palīdz identificēt gan spēcīgus, gan 
ietekmīgus dalībniekus, kā arī to, kā citas 
ieinteresētās puses korelē ar to spēju 
ietekmēt pārmaiņas. Savukārt interešu 
ass tiek izmantota, lai identificētu ļoti 
dedzīgas ieinteresētās puses un novērtē-
tu ietekmīgo ieinteresēto pušu attiecīgo 
interesi konkrētajā projektā.
 Izmantojot šo režģi, ir viegli no-
teikt ieinteresētās personas, kurām ir gan 
ietekme, gan interese attiecībā uz vēla-
majiem rezultātiem. Šeit tiek iezīmēts arī 
tas, kuriem dalībniekiem ir liela ietekme, 
bet maza interese, vai tās puses, kuras 
šī tēma ļoti interesē, bet kurām nepietiek 
spēka, lai to risinātu. Atkarībā no vēlamā 
rezultāta varat šo vingrinājumu uzskatīt 
kā vienkāršu kartēšanas vingrinājumu, 
lai labāk izprastu un identificētu dažādus 
dalībnieku veidus. Šo uzdevumu varat arī 

Kā tas notiek?

izmantot ne tikai dalībnieku kartēšanai, 
bet arī lai noteiktu, kā var mēģināt virzīt 
dalībniekus pa šīm attiecīgajām asīm, 
nodrošinot tādu lielāku ieinteresēto pušu 
koncentrāciju, kurām ir gan tādas pašas 
intereses kā jums, gan arī ietekme, kas 
palīdzētu sasniegt vēlamos rezultātus.
 Šī metode ir arī vērtīgs rīks tiem, 
kuri strādā tieši ar plānošanas proce-
siem. Nosakot dažādas satiksmes lie-
totāju grupas, ietverot dažādas dažkārt 
konfliktējošas intereses starp ieinteresē-
tajām pusēm, kuras interesē veselību vei-
cinošs transports, var identificēt galvenās 
ieinteresētās puses, kas ir svarīgas jūsu 
plānošanas procesam. Šīs ieinteresētās 
puses var ietvert politiķus un uzņēmu-
mu vadītājus, kā arī dažādu satiksmes 
lietotāju intereses. Apzinot ieinteresētās 
puses, var būt lietderīgi mēģināt domāt 
radoši un identificēt tos dalībniekus, kuri 
jums varētu nebūt tik labi pazīstami vai ar 
kuriem jūs bieži nesaskaraties. Vēl viena 
vērtīga stratēģija ir iesaistīt pašreizējās 
iniciatīvas un procesus kopā ar indivī-
diem un organizācijām, apzinot plašāku 
sabiedrības loku.

Ieinteresēto pušu kartēšana — 
instruments galveno ieinteresēto 
pušu identificēšanai

Lai gan visdažādāko viedokļu 
iekļaušanai plānošanas procesā ir 
daudz priekšrocību, risināt saru-
nas par vairāku interešu grupu po-

litiku un identificēt galvenās ieinteresētās 
puses, kuras iesaistīt šajā procesā, var 
būt izaicinājums. “Ieinteresēto pušu kar-
tēšana” ir projekta vadības instruments 
ar mērķi identificēt galvenos dalībniekus, 
kuri varētu ietekmēt projekta panākumus. 
To izmanto, lai uzzinātu vairāk par kon-
krētā iznākumā iesaistīto grupu daudzvei-
dību, ietverot tās, kurām trūkst parastās 
ietekmes.

 NVO un politiskā lobija grupas ir 
pielāgojušas šo instrumentu, palīdzot 
noteikt galvenos dalībniekus, kuri varē-
tu ietekmēt pārmaiņas, taču tas var būt 
noderīgs arī valsts sektora dalībniekiem, 
un HEAT projekta ietvaros to izmantoja 
Tartu un Jūrmala, kā arī Somijas dienvid-
rietumu reģionālā padome. Ieinteresēto 
pušu kartēšana ļauj stratēģiski priorizēt 
konkrētas attiecības ar lielāku potenciā-
lu, lai sasniegtu vēlamos rezultātus.

LEJUPIELĀDĒT:
veidne ieinteresēto 

pušu kartēšanai (pdf)

UZZINIET VAIRĀK:
ieinteresēto pušu 

kartes piemērs (pdf)

https://www.valonia.fi/wp-content/uploads/2020/10/Stakeholder-mapping-worksheet-updated.pdf
https://www.valonia.fi/wp-content/uploads/2020/10/Stakeholder-mapping-worksheet-updated.pdf
https://www.valonia.fi/wp-content/uploads/2020/10/Stakeholder-mapping-worksheet-updated.pdf
https://www.valonia.fi/wp-content/uploads/2020/10/Stakeholder-mapping-examples-childrens-physical-activity.pdf
https://www.valonia.fi/wp-content/uploads/2020/10/Stakeholder-mapping-examples-childrens-physical-activity.pdf
https://www.valonia.fi/wp-content/uploads/2020/10/Stakeholder-mapping-examples-childrens-physical-activity.pdf
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Mijiedarbība
Kad ir apkopota nepieciešamā pamatinformācija un tā ir 
pasniegta saprotamā formātā atbilstīgi ieinteresēto pušu 
viedoklim, un ir veikta ieinteresēto pušu kartēšana, ir laiks 
pāriet uz komunikāciju un mijiedarbību — procesiem, kas 
nodrošina augstu līdzdalības līmeni un kas var būt 
pārmaiņu platformas.

Eksistē vairāki labi veidi, kā iegūt informāciju no 
ieinteresētajām pusēm. Izvēloties metodes, kas tiks 
izmantotas, svarīgākais faktors, kas jāpatur prātā, atkal 
ir jūsu ieinteresētās puses — kādā pieejamā veidā ar 
tām strādāt un komunicēt? Līdzdalības metode var 
būt jebkas, sākot no parasta klātienes semināra līdz 
tiešsaistes sapulcēm — īpaši sarunas aizsākšanai 
— vai informācijas vākšanai bez reāllaika dialoga, 
piemēram, aptaujas veidā, kad jums nepieciešami 
dati par ieinteresēto pušu viedokļiem.
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Noteikt mērķi
 
Noteikt auditoriju
  
Prioritizēt procesa mērķus

1

2

3

Plānojot savas līdzdalības darbības, 
paturiet prātā fokusa grupu. Piemēram, 
vecums un profesionālais statuss ir tie 
faktori, kas jāņem vērā, izvēloties meto-
des.
Atkarībā no mērķiem seminārus var rīkot 
lielākai grupai vai tikai dažiem cilvēkiem. 
Ja nepieciešams iesaistīt lielu grupu, ap-
tauja vai cita veida tiešsaistes līdzdalības 
process var būt efektīvākais iegūtās infor-
mācijas apkopošanai. Ir svarīgi motivēt 
dalībniekus, izskaidrojot savus mērķus un 
dalībnieku lomu procesā  kā tiks izman-
tota sniegtā un apkopotā informācija?

Rūpīgi izplānojiet 
savas darbības

Uzsākot līdzdalības procesu, jums ir jābūt idejai par to, kā izmantosiet saņemto 
informāciju. Vai jūs organizējat semināru, vai veicat aptauju, vienmēr ir svarīgi 
rūpīgi pārdomāt, kāda veida ieguldījumu jūs no dalībniekiem sagaidāt — viņi 
upurē savu vērtīgo laiku, lai sniegtu savu ieguldījumu, tāpēc organizatora pienā-

kums ir ļaut dalībniekiem to lietderīgi izmantot.

Tādēļ atcerieties

 Kad ir noteikti mērķi un mērķau-
ditorija, vajadzētu saplānot pašu proce-
su vai notikumu: grafiku, darba veidus, 
izmantotās metodes. Kas vēl, izņemot 
saturu, motivēs dalībniekus? Jauka vide, 
uzkodas, dzērieni, iespēja veidot saziņas 
tīklu, jauni un inovatīvi sadarbības veidi? 
Kas šķiet vispiemērotākais jūsu mērķau-
ditorijai?

Kā efektīvi sazināties?

Ļoti būtiska ir komunikācija — kā jūs sazināties ar savu auditoriju? Profesionālai 
auditorijai personisks e-pasta uzaicinājums var būt vispiemērotākais, savukārt 
attiecībā uz iedzīvotājiem informācijas paziņošanai jūs varētu apsvērt sociālos 
medijus vai laikrakstus. Jebkurā gadījumā ir svarīgi izdomāt, kā motivēt poten 

 ciālos dalībniekus. Viņu primārais motivācijas faktors, iespējams, nav tikai jums 
palīdzēt (ja vien jautājums viņus ļoti neskar), tāpēc paskaidrojiet, ko dalībnieks iegūs 
apmaiņā pret savu laiku un ieguldījumu.

Kāda tēma jums varētu likt pierakstīties semināram?

Mums ir nepieciešams jūsu ieguldījums 
projekta pabeigšanai 

VAI 

Jūsu ieguldījums palīdzēs mums padarīt 
jūsu sabiedrību funkcionālāku

Pievērsiet uzmanību valodai 
un balss tonim Izmantojiet 
tādu valodu, ko visi saprot — 
izvairieties no profesionāla 
slenga un žargona lietoša-
nas. Dažreiz var būt grūti 
nošķirt vispārējās zināša-
nas no savas kompetences 
jomas. Vienkāršs risinājums 
ir likt kolēģim no citas jomas 
izlasīt jūsu tekstus, lai pār-
baudītu, vai jūsu vēstījumi un 
instrukcijas ir saprotamas.

PLAN

B
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Ļoti tipisks līdzdalības plāno-
šanas paņēmiens ir semināra 
organizēšana. Seminārs ir in-
teraktīvs pasākums ar mērķi 

  apkopot idejas un/vai informāciju 
no ieinteresētajām pusēm. No organiza-
tora viedokļa seminārs ir uzskatāms par 
procesu, kas ietver rūpīgu plānošanu, 
faktisko notikumu un informācijas apstrā-
di pēc tā. Parasti semināri tiek organizēti 
klātienē, taču mūsdienās kļūst aizvien 
ierastāk seminārus rīkot tiešsaistē. Jeb-
kurā gadījumā procesa galvenie soļi ir 
tādi paši. Tiešsaistes semināram var būt 
nepieciešama vēl rūpīgāka plānošana, 
lai pārliecinātos, ka ikvienam ir iespēja 
izteikties un ka dalībniekiem šī pieredze 
tehnoloģiskajā ziņā ir patīkama. Ir svarīgi 

Kā panākt maksimālu rezultātu 
no interaktīva semināra — 
tiešsaistē un bezsaistē

iepriekš izmēģināt, lai pārliecinātos, vai 
viss darbojas un vai esat iepazinies ar 
izvēlētajām metodēm un rīkiem.
 Semināros gan tiešsaistē, gan 
bezsaistē ir svarīgi rūpīgi saplānot gra-
fiku. Raugieties, lai grafiks nebūtu pārāk 
saspringts. Jābūt pietiekami daudz laika 
sarunām, jaunām idejām un “prāta vētrai”. 
Tas galu galā ir semināra galvenais mēr-
ķis. Dažreiz viss nenoritēs pēc plāna, un 
dalībnieki var sākt uzdot šķietami neatbil-
stošus jautājumus. Šos jautājumus ir sva-
rīgi risināt, sarunāties un paskaidrot, kāds 
ir semināra galvenās tēmas pamatojums. 
Lai arī jūs šajā konkrētajā darbnīcā varat 
nesasniegt mērķus, rezultāts tomēr var 
palīdzēt jūsu vispārējā mērķa sasniegša-
nā.
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Piemērs: 
Valonia un 
Mentimeter

2019. gada maijā Valonia organizē-
ja semināru, lai uzsāktu reģionā-
lās satiksmes sistēmas plāna at-
jaunināšanas procesu. Dalībnieki 

bija galvenokārt Somijas dienvidrietumu 
reģiona pašvaldību ierēdņi no dažādām 
nozarēm un kompetences jomām. Tā 
kā semināra galvenā doma bija mudināt 
cilvēkus paust savu profesionālo viedokli, 
lai pieņemtu gudrākus lēmumus attiecībā 
uz transportu un mobilitāti, bija svarī-
gi dalībniekiem dalību un mijiedarbību 
seminārā padarīt pēc iespējas vieglāku. 
Tas bija iespējams, izmantojot Mentime-
ter, tiešsaistes mijiedarbības un aptaujas 
rīku. Dalībnieki lietotni izmantoja savās 
mobilajās ierīcēs, un aptauju rezultāti vai 
komentāri bija reāllaikā redzami ekrānos. 
Regulārie Mentimeter pārtraukumi starp 
runātājiem, šķiet, semināra laikā uzturēja 

dalībnieku aktivitāti. Pozitīvākais efekts 
digitālā rīka izmantošanai seminārā ir 
vienādas iespējas visiem izteikties, kā arī 
spēja vākt datus, neveicot piezīmes, tā-
pēc koordinatori varēja koncentrēties uz 
mijiedarbību. Pēc sekmīgā testa seminā-
rā maijā Valonia un Dienvidrietumu So-
mijas reģionālā padome šo rīku ir izman-
tojusi vairākos semināros gan tiešsaistē, 
gan bezsaistē.

Piemērs: 
Tartu un Kahoot

Kad Tartu plānoja veikt pasākumu, 
lai apkopotu idejas par jaunām 
potenciālajām vieglās satiksmes 
joslām, izmantojot ArcGis, Bal-

tijas pētījumu institūts (The Institute of 
Baltic Studies, IBS) izmantoja Kahoot 
rīku, sarīkojot viktorīnu semināra dalībnie-
kiem par to, kas, viņuprāt, būtu jāiekļauj 
ideju apkopošanā, proti, papildus atzīmē-
jot vietu, kur viņi vēlētos pilsētā redzēt 
veloceliņus. Viņi arī vēlējās uzzināt viņu 
viedokli par to, vai būtu lietderīgi apzīmēt 
problemātiskās vietas, piemēram, krus-
tojumus un savienojumus; vai jāietver arī 
fat bike velosipēdi, motorolleri utt. Pieda-
lījās un rīku izmantoja visi semināra dalīb-
nieki, kā rezultātā viņi saņēma 24 atbil-
des. Atbildes parādīja izteiktas tendences 
un viedokļus. Kahoot viktorīnu bija viegli 

izveidot. Vienīgais, kas organizatoram ir 
jāņem vērā, ir laika ierobežojums — tā kā 
Kahoot ir spēcīgi spēles elementi, laiks, 
kādā sniedzama atbilde, mēdz būt diez-
gan īss, tāpēc var būt labi šo ierobežoju-
mu pagarināt. Kopumā Kahoot izrādījās 
vienkāršs, viktorīnas aspekts bija jautrs 
un interaktīvs, un pievienošanās viktorīnai 
mobilajā ierīcē ir ļoti vienkārša.

Fotogrāfija: Institute of Baltic Studies
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Dalības digitālajiem rīkiem cilvē-
ku saziņas uzlabošanā ir savas 
priekšrocības. Digitālie rīki var 
būt labs papildinājums dalības 

veicināšanai ne tikai tiešsaistē, bet arī 
bezsaistes semināros. Mērķis ir dalības 
atvieglošana — vai nu

 atdalot procesu no fiziskām 
 vietām vai grafikiem, VAI 

 darbība ar mērķi radīt pievienoto 
 vērtību “prāta vētrai” un  
 komunikācijai klātienes  
 semināros.

Dalība tiešsaistē var notikt dažādos vei-
dos — sākot no anonīmu ideju vai atgrie-
zeniskās saites sniegšanas līdz pilnīgai 
iesaistei tiešraides seminārā vai pasāku-
mā. Jebkurā gadījumā iesaistei vienmēr 
vajadzētu būt pārdomātam procesam ar 

skaidriem mērķiem un sagaidāmajiem re-
zultātiem. Tikai tad, kad ir izvirzīti mērķi, 
ir iespējams izvēlēties labāko rīku uzde-
vuma veikšanai. 
 Piemēram, ja mērķis ir saņemt 
pēc iespējas vairāk cilvēku atsauksmes, 
vislabāk ir izvēlēties rīku ar zemāko 
šķērsli iekļūšanai, piem., tādu rīku, kas 
dalībniekam neliek kaut ko lejupielādēt 
vai neprasa ilgu laiku saprast, kā tas dar-
bojas. Šim nolūkam labi rīki ir tiešsaistes 
anketas (pieejamas dažādas bezmaksas 
un maksas platformas) vai tiešsaistes 
aptaujas vai konkursi (tos var rīkot arī 
sociālo mediju platformās). Vienkāršs 
vienādojums ir šāds: jo mazāk pūļu jā-
pieliek, lai piedalītos, jo vairāk cilvēku to 
būs gatavi darīt. Tomēr ir būtiski atzīmēt, 
ka tiešsaistes aptaujas var piesaistīt tikai 
noteiktu demogrāfisko vai respondentu 
grupu, kas var ietekmēt rezultātus — šos 
rīkus ir ieteicams apvienot ar citām meto-

dēm, kas varētu iesaistīt dažādas ieinte-
resētās puses.
 Vēl viens svarīgs faktors, kas 
jāņem vērā, ir dalības līmenis — ja jums 
ir vērienīgāki mērķi nekā tikai saņemt 
atgriezenisko saiti par jau esošajām op-
cijām un jūs tā vietā vēlētos sadarboties 
vai radīt kopā ar mērķa grupu, tad, visti-
camāk, arī izmantotie rīki būs sarežģītāki. 
Tie var ietvert dažādus tiešsaistes pasā-
kumus (seminārus, apaļā galda diskusi-
jas, fokusa grupas), kas dalībniekiem dod 
iespēju paust viedokli un sadarboties ar 
lēmumu pieņēmējiem. Pēdējais ievēroja-
mi uzlabo iesaistīšanās līmeni — anonī-
mās mirkļa impulsa ievades ir izvērtušās 
par sadarbības procesiem, kas dalībnie-
kiem var pat sniegt lielāku pārliecību, ja 
viņi redz, ka viņu idejas tiek realizētas. 
Citi sarežģīti konsultāciju un sadarbības 
rīki ir uz kartēm balstītas aptaujas, piemē-
ram, Maptionnaire un ArcGIS, kas respon-
dentiem prasa vairāk pūļu attiecībā uz 
apgūšanas līkni un nepieciešamo laiku, 

taču, visticamāk, arī sniegs detalizētākus 
un ticamākus rezultātus.
 Paturiet prātā, ka digitālie rīki ir 
tikai procesa daļa, nevis viss risinājums 
— galvenais ir saturs, un ir svarīgi atlasīt 
mērķiem un galvenajai domai piemērotā-
kos rīkus. Galvenie vērā ņemamie faktori 
ir arī budžets un koordinatora tehniskās 
prasmes.
 Labākajā gadījumā digitālie rīki vi-
siem var piedāvāt vienlīdzīgākas iespējas 
uzklausīt viņu viedokli. Vēl viens būtisks 
ieguvums ir iespēja digitāli apkopot datus 
turpmākai analīzei.
 Projekta partneri ir izmēģinājuši 
vairākus digitālos rīkus gan iedzīvotāju 
līdzdalībai, izmantojot tiešsaistes risi-
nājumus, gan profesionāļu līdzdalības 
veicināšanai pasākumu laikā. Viņu pa-
domus attiecībā uz piemēros minētajiem 
gadījumiem varat izlasīt šajā nodaļā.

Ieinteresēto pušu iesaistīšana 
tiešsaistē
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HEAT projekta ietvaros Cykel-
främjandet noturēja interaktīvu 
semināru un veica aptauju, iz-
mantojot uz tīmekli balstītu rīku 

Maptionnaire. Šī pasākuma mērķis daļēji 
bija piesaistīt velosipēdistu perspektīvas 
attiecībā uz izaicinājumiem saistībā ar 
velosipēdistu apstākļu uzlabošanu Stok-
holmā līdz 2030. gadam un daļēji izpē-
tīt interaktīvās un līdzdalības metodes 
pilsētplānošanas procesos, izmantojot 
tīmekļa rīkus.
 Interaktīvais seminārs tika sarīkots 
2019. gada 22. septembrī Stokholmas 
velosipēdistu karnevālā – “Cykelkarneva-
len”, kas notika Eiropas Mobilitātes nedē-
ļas pēdējā dienā. Velosipēdu karnevāla 
seminārs bija daļēji strukturēta un atvērta 
iespēja apmeklētājiem apspriest velo-
sipēdu satiksmes plānošanu un sniegt 
savu redzējumu par Stokholmu. Aptauja 
tika izplatīta interaktīvajā seminārā Stok-
holmas velosipēdistu karnevālā, kā arī 
ar Facebook palīdzību vietējā velosipēdu 
veikalā/kafejnīcā pēc semināra karnevā-
lā.
 Kopumā tika iesniegta 251 aptau-
ja, no kurām bija pabeigtas 233. No 251 
aptaujas respondenta kartē tika atzīmē-
tas 1102 kartes atbildes. Lielākā daļa 
respondentu bija vīrieši vecumā no 36 
līdz 55 gadiem, kuri Stokholmas paš-
valdībā brauc ar velosipēdu visu gadu. 
No aptaujas atbildēm iezīmējās skaidra 
tēma — uzlabot un paplašināt velosipēdu 

satiksmes infrastruktūru reģionā, it īpaši 
plašāku, tiešāku un savstarpēji savienotu 
velosipēdu satiksmes tīklu, kas būtu at-
dalīts no pārējās satiksmes. Interese par 
sociālajām velosipēdu iespējām, piemē-
ram, velosipēdu virtuvēm un velosipēdu 
parkiem bērniem, bija diezgan zema. Nav 
skaidrs, vai tas ir saistīts ar zināšanu 
trūkumu par šīm iespējām, vai diezgan 
šauro respondentu grupu.
 Maptionnaire rīkam ir liels po-
tenciāls, ļaujot iedzīvotājiem piedalīties 
pilsētplānošanas procesos un sasniegt 
plašu sociāli ekonomisko cilvēku grupu. 
Tomēr no atbildīgās organizācijas puses 
ir nepieciešams aktīvs darbs aptaujas 
izplatīšanai, kā arī lai sasniegtu plašāku 
respondentu grupu. Ar interaktīvo semi-
nāru palīdzību un rīka izplatīšanu soci-
ālajos plašsaziņas līdzekļos, viņi varēja 
sasniegt daudzus velosipēdistus. Tomēr 
lielākā daļa respondentu bija pusmūža 
vīrieši, kuri jau brauc ar velosipēdu visa 
gada garumā. Lai gan šai grupai ir daudz 
vērtīgas ar velobraukšanu saistītas pie-
redzes, ar ko dalīties, ir nepieciešams 
padziļināts darbs, lai uzrunātu vairāk 
grupu sabiedrībā, kurām var būt atšķirī-
gas vajadzības un perspektīvas saistībā 
ar velosipēdu satiksmi, lai vairāk cilvēku 
varētu un vēlētos braukt ar velosipēdu.

Piemērs: 
Stokholmas velosipēdu 
satiksmes pilsēta 
2030. gadā un 
Maptionnaire
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Semināra beigas nav 
procesa beigas

Kad ir izdevies kartēt ieintere-
sētās puses un tās iesaistīt, ir 
laiks koncentrēties uz saņemto 
ieguldījumu: kā jūs izmantosiet 

informāciju savu mērķu sasniegšanai? 
Un kā jūs informēsiet savas ieinteresētās 
puses?
Mijiedarbībai ar dalībniekiem nevajadzētu 
beigties līdz ar semināru — atcerieties 

Piemērs: 
Tartu un ArcGIS

Tartu jau daudzus gadus izmanto 
ArcGIS gan iekšējās plānoša-
nas procesiem, gan atsauksmju 
saņemšanai no Tartu iedzīvo-

tājiem. HEAT projekta ietvaros pilsēta 
organizēja ideju apkopošanu attiecība 
uz mikromobilitāti. Šis rīks deva iespē-
ju iezīmēt līnijas un punktus tieši Tartu 
kartē. Tas nozīmēja, ka ideju precizitātes 
līmenis bija ļoti augsts, un datus izmantot 
turpmākajos plānošanas procesos bija 
ļoti viegli. Iedzīvotāji tika aicināti dalīties 
ar idejām par jauniem plānojamiem un 
izbūvējamiem vieglās satiksmes savieno-
jumiem. Tartu uzdeva jautājumus arī par 
noteiktām vietām, kas būtu jāpārbūvē vai 
jāatjauno, lai vieglās satiksmes ielu tīkls 
būtu ērtāks un vienmērīgāks. Mērķa gru-

Fotogrāfija: Screenshot of using ArcGIS for public idea gathering

pa bija visi pilsoņi, kuri ikdienā izmanto 
velosipēdu satiksmi vai pārvietojas kā-
jām, un aptauja tika izplatīta ziņu rakstā 
vietējā laikrakstā un Tartu tīmekļa vietnē. 
Tika iegūtas 700 atbildes. Tartu bija ļoti 
apmierināta ar iegūto skaitu, un atbildes 
bija ļoti noderīgas.

paskaidrot, kādas būs jūsu turpmākās 
rīcības. Informējiet viņus arī par kavēša-
nos vai citiem sarežģījumiem — vienmēr 
paturiet prātā, ka cilvēki, kuri jau ir ie-
saistījušies, arī ir potenciālie mērķi jūsu 
nākotnes vajadzībām — uzturiet viņu 
motivāciju līmenī un lieciet viņiem justies 
novērtētiem.

Fotogrāfija: Kerly Ilves
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Cykelfrämjandet ir izmantojis arī 
ļoti labi pazīstamo Google Forms 
— Google bezmaksas aptaujas 
rīku. Šī semināra/aptaujas jautā-

jums bija “Cykelstaden Söderort” koncepci-
ja — velobraucējiem draudzīgākas un sav-
starpēji savienotas Stokholmas dienvidu 
piepilsētas koncepcija. Viņi vēlējās panākt 
iesaistīšanos šajā jautājumā un saņemt 
atgriezenisko saiti no iedzīvotājiem par 
to, kā viņi noteiktu prioritāti vai sarindotu 
vairākus iepriekš ieteiktus iejaukšanās 
pasākumus šajā apgabalā. Sākotnēji kā 
aptaujas rīku tika plānots izmantot Facebo-
ok, taču pēc tam saprata, ka eksistē iespē-
jamas privātuma problēmas, izmantojot 
Facebook kā šāda veida aptaujas publisko 
saskarni, un tāpēc tika nolemts Facebook 
izmantot kā mārketinga un informēšanas 
platformu semināram un izmantot saikni 
uz Google Forms aptauju. Rīki tika izman-
toti divos posmos, gan gatavojoties semi-
nāra pasākuma plānošanai, lai apspriestu 
konkrēto problēmu, gan tam vēlākā Google 
Forms aptaujā, lai iegūtu plašāku iedzīvo-
tāju atbilžu amplitūdu. Mērķa grupa bija 
Stokholmas dienvidu priekšpilsētu iedzīvo-
tāji, un aptaujā tika iesniegtas 108 atbilde. 
Komunikācija notika ar vietējās Stokhol-
mas grupas un citu vietējo iesaistīto NVO 
un iedzīvotāju grupu Facebook lapu starp-
niecību. Rezultāti ir izmantoti, piemēram, 
seminārā ar arhitektūras studentiem par 
kopienas veidošanas iniciatīvām, un viņi 
ir izstrādājuši vairākus pilsētplānošanas 
risinājumus, pamatojoties uz šīs aptaujas 
rezultātiem.

5 padomi un ieteikumi interaktīvajiem 
digitālajiem pasākumiem

Digitālie pasākumi var arī kļūt par 
jaunajiem parastajiem pasākumiem,  

tāpēc ir vērts sākt tos praktizēt!

Jo vairāk, 
jo labāk. 

Esiet 
komandas 
spēlētājs

Budžets vēl 
nav viss. 

€

    
      

B

MODERATOR

SPEAKER

STAFF

Izsakiet pēc iespējas vairāk 
pieņēmumu, taču izmantojiet 
tikai dažus.   

Parūpējieties par digitālo 
pasākumu tāpat kā par 
parasto pasākumu,

tie ir vienlīdz svarīgi! Pirms pasākuma izmēģiniet, 
pārbaudiet tehnoloģiju un izplānojiet veidus, kā noturēt 
dalībnieku iesaisti un interesi.

Ļaujiet kolēģiem vai brīvprātīgajiem jums 
palīdzēt sastādīt programmu un 
pasākumu. 

Visiem jābūt skaidri noteiktām 
lomām — moderatoram, 
runātājam un atbalsta 
personālam. Jo vairāk cilvēku 
palīdz, jo labāk!

Rūpīgi padomājiet par savu mērķa grupu un 
organizējiet pasākumu atbilstoši viņu vajadzī-
bām un raksturojumam. Sagatavojieties un 
vienmēr turiet pa rokai plānu B.

Apsveriet klausītāju piesaistei iespēju izmantot 
papildu digitālos instrumentus. Varat savai 
auditorijai uzdot jautājumus vai saņemt no tās 
atsauksmes, veikt aptaujas vai viktorīnas!

Jums ne vienmēr ir nepieciešami 
spilgtākie vai dārgākie instrumenti, 
efektīvs var būt pat vienkāršs instru-
ments. Meklējiet sev labi zināmus 
instrumentus, taču vienmēr atcerieties, 
ka prioritāte ir saturam un runātājiem — 
neviens neatcerēsies izmantoto 
saskarni, bet visi atcerēsies, vai jūsu 
pasākums bija interesants!

Piemērs: 
Cykelfrämjandet 
un Google Forms
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Kampaņas
Kampaņa var būt veids, kā uzaicināt ieinteresētās 
puses piedalīties jūsu organizētajā līdzdalības 
procesā, vai arī kā rīks sabiedrības informēšanai 
par saviem mērķiem. Kampaņas aicina cilvēkus 
skatīties, domāt un piedalīties. Kampaņas 
organizēšana var būt arī veids uzvedības vai 
politikas pārmaiņu veicināšanai. P O S T
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Kampaņas kā pārmaiņu rīks

HEAT projekta ietvaros projekta 
partneri ir organizējuši velo-
braukšanas popularizēšanas 
kampaņas. Kā kampaņa ie-

tekmē un uzlabo tās pamatā esošo vidi, 
atspoguļo enerģiju, motivāciju un organi-
zāciju. Lai padarītu pievilcīgāku pārvieto-
šanos kājām un velosipēdu satiksmi un 
palielinātu to cilvēku skaitu, kuri izmanto 
aktīvo transportu, centieni ir jāapvieno. 
Lai panāktu holistisku pieeju, plānošanas 
procesā jāiesaista pilsoņi un citi bieži no-
vārtā atstātie sektori. Kampaņas ir īpaši 
tipiski izmantots līdzeklis NVO vidū, taču 
valsts sektora dalībnieki arī var izmantot 
kampaņas, lai paziņotu par saviem mēr-
ķiem, uzlabojumiem vai līdzdalības pro-
cesiem vai arī lai aktivizētu un motivētu 
ieinteresētās puses. Viedoklis un mērķis 
var atšķirties, taču funkcionalitāte un pro-
cess ir līdzīgi neatkarīgi no dalībniekiem.
 Iesaistīto pušu iesaistīšana sav-
starpējo attiecību izveidē, izmantojot 
kopienas organizēšanu, var būt iesaistīto 
personu pārliecības celšanas paņēmiens. 
Dažādos procesa posmos var būt ne-
pieciešams nodarbināt dažādu veidu 
dalībniekus ar dažādu ietekmi, iespējām 
un pieredzi. Aktīvistu un aizstāvības 
organizācijas, apkārtnes biedrībās vai pat 

skolas klasē var sākt sarunu, taču poli-
tiķiem un lēmumu pieņēmējiem ir jābūt 
pārliecinātiem par to, ka beigu beigās tiek 
ietekmētas pārmaiņas politikā. Līdzīgi arī 
publiskā sektora dalībniekam, kurš vēlas 
veicināt uzvedības pārmaiņas, ir jāveic 
efektīva saziņa ar sabiedrību un tā jāie-
saista atbilstoši līdzdalīgā un pārliecino-
šā kampaņā, lai ieviestu ilgstošas pārmai-
ņas, piemēram, ceļošanas paradumos.
 Fakts, ka velosipēdu satiksme 
un pārvietošanās kājām daudz dažādos 
veidos var dot labumu sabiedrībai un 
kopienām, arī uzlabotu sabiedrības vese-
lību, plašāku sociālo iekļaušanu, zemāku 
oglekļa emisiju un paaugstinātu drošību, 
var veicināt dalīto atbildību vairāku da-
žādu ieinteresēto pušu vidū. Ne vienmēr 
tie sabiedrības elementi, kuri gūst lielāko 
labumu no braukšanas ar velosipēdu un 
pārvietošanās kājām iniciatīvas, ir atbildī-
gi par ieguldījumiem drošā un ērtā infra-
struktūrā vai citās attiecīgās politikas 
pārmaiņās.
 Atkarībā no organizācijas jūs 
varat censties mainīt politiku vai ietek-
mēt attieksmi pret velosipēdu satiksmi 
un pārvietošanos kājām. Vienmēr ir labi 
meklēt sekmīgas idejas citos sektoros vai 
pat nozarēm.

Sekmīga kampaņa vienmēr sākas 
ar problēmas identificēšanu un 
nepieciešamību rīkoties. Motivā-
ciju rīkoties var raisīt sabiedriskā 

doma vai plašsaziņas līdzekļi, vai arī tas 
var būt eksistenciāls drauds veselībai, 
piemēram, slikta gaisa kvalitāte vai pār-
lieku izplatīts mazkustīgs dzīvesveids. 
Veltiet laiku tam, lai skaidri identificētu 
un noformulētu problēmu, uz ko jūsu 
kampaņa attiecas. Uzdodiet daudzus 
jautājumus ar “kāpēc”. Kāpēc šī situācija 
ir izveidojusies šādi? Kāds ir iemesls? Iz-
pētiet jautājumu un konsultējieties ar cil-
vēkiem, kurus tas skar, ar ekspertiem un 
pētniekiem. Lai cik mazi vai lieli būtu jūsu 
kampaņas resursi, jums vajadzētu veltīt 
laiku tam, lai formulētu savu viedokli par 
galveno priekšmetu un tā nozīmi citiem.
 Kad problēma ir identificēta, no-
sakiet savu risinājumu. Vai tā ir izpratnes 
veicināšana vai politikas risinājums? Ko 
var darīt, un kāds ir mērķis, ko vēlaties 
sasniegt? Kā jūs pie tā nokļūsiet, un kā-
das konkrētas darbības jāveic, kad un ku-
ram? Kā piemēru apsveriet jauna veloce-
liņa risinājumu. Lai virzītu šo risinājumu, 
ir arī jānosaka, cik tas maksās, kur tiks 
iegūti līdzekļi, kā izskatās apstiprināša-

nas un izstrādes process, kā arī tas, kāda 
ir iespējamā ietekme uz citiem faktoriem, 
piemēram, satiksmes sastrēgumiem, 
sabiedrības veselību, un kāda ir plašāka 
ekonomiskā, sociālā un vides ietekme.
 Kad ir atrasts problēmas risinā-
jums, pārmaiņas, kādas ar kampaņu 
centīsieties panākt, jums jānosaka kam-
paņas attiecīgās ieinteresētās puses un 
mērķa grupas. Jums ir jāzina, kam tiek 
adresēta kampaņa. Kurš var nodrošināt 
jūsu kampaņas vēlamo rezultātu — vai 
tas ir politiķis, kuram jāpieņem noteikts 
lēmums, vai sabiedrības sektors, kurā 
vēlaties piedalīties noteiktā darbībā vai 
aktivitātē? Noteikti noskaidrojiet arī to, 
kāpēc viņiem tas ir svarīgi un kāpēc 
viņiem šim jautājumam vajadzētu rūpēt. 
Šie jautājumi ir jāidentificē, lai ar kampa-
ņas starpniecību varētu efektīvi sazinā-
ties ar mērķa grupu. Šeit var lieti noderēt 
ieinteresēto pušu kartēšana (sk. 2. noda-
ļu), identificējot iespējamos kampaņas 
sabiedrotos un partnerus, dalībniekus 
un mērķa grupas. Nosakot dalībniekiem 
pieejamos darbības laukus to ietekmes 
sfērā, var plānot kampaņu ar sasniedza-
miem risinājumiem un rezultātiem.

Kā izplānot sekmīgu kampaņu
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Kas ir 
kas?

Kā 
veicās?

Who´s 
who?

jautājumi, ko vajadzētu uzdot, 
plānojot kampaņu
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P O S T

HOORAY!

Kas 
jādara?

Kurš ir 
kurš?

Kāds ir stāsts, ko 
vēlaties pastāstīt?

Kas jums ir 
pieejams?

 Identificējiet un formulējiet problēmu. 
Apsveriet, kāpēc tā ir svarīga un kāds ir 
iemesls. 

 Ko var darīt, un kāds ir mērķis, ko 
vēlaties sasniegt? Izveidojiet plānu 
un uzstādiet mērķi.

Jums jāzina, kam kampaņa ir jāadresē un kāpēc 
būtu jārīkojas. Kurš to var paveikt, un kuru jums 
vajadzētu iesaistīt?

Lieliskas kampaņas izveidošanai nav nepieciešams 
daudz naudas. Veiciet pieejamo resursu kartēšanu, 
piemēram, sociālos plašsaziņas līdzekļus, tīklus, iesaistī-
šanos vai padziļinātas zināšanas par konkrēto problēmu.  

Padariet savu kampaņas vēstījumu 
pārliecinošu un viegli saprotamu. Izvēlie-
ties komunikācijas metodi, lai piesaistītu to 
cilvēku uzmanību, kurus vēlaties iesaistīt. 

Kā var zināt, vai ir sasniegts mērķis? Izplānojiet veidus, 
kā uzraudzīt kampaņas virzību. Ja viss neizdevās, kā 
plānots, uzdodiet jautājumu, ko nākamreiz varētu darīt 
citādi. Un neaizmirstiet atzīmēt savus panākumus!

6 jautājumi, ko vajadzētu uzdot, plānojot kampaņuKā izplānot sekmīgu kampaņu41 42

Fotogrāfija: The poster campaign launch in Tartu.
The Institute of Baltic Studies

 Pat ja pieejamie finanšu resursi 
palīdz veidot ietekmīgu kampaņas pro-
cesu, neaizraujieties ar to: kampaņas 
plānošanas principus var izmantot arī 
mazākiem mērķiem un ja nepieciešamas 
ne tik lielas pārmaiņas. Sekmīgai kampa-
ņai nav obligāti nepieciešami lieli naudas 
resursi. Mērķu sasniegšanai jums var būt 
un jūs varat izmantot daudz citu veidu 
resursu. Piemēram, izmantojot sociālos 
medijus un tīmekli, jūs varat sasniegt 
daudz cilvēkus, ietaupot līdzekļus — it 
īpaši, ja jūsu vēstījums ir pārliecinošs. 
Kartējiet pieejamos resursus, piemēram, 
komunikācijas kanālus, savu tīklu un pie-
ejamās zināšanas par jautājumu, ko varat 
izmantot savas kampaņas veicināšanā 
un īstenošanā.
 Kad šīs sākotnējās darbības ir 
paveiktas un kampaņas plāns ir izveidots, 
jums ir jāsaprot, kādu vēstījumu vēla-
ties nodot un kā visefektīvākajā veidā to 
paziņot cilvēkiem, kurus vēlaties sasniegt 
ar kampaņas palīdzību. Kādu stāstu jūs 
vēlaties pastāstīt? Padariet savu kam-
paņas vēstījumu pārliecinošu un viegli 
saprotamu. Lai nodotu vēstījumu, jums ir 
jāspēj ātri paziņot par problēmu, risināju-
mu un to, kāpēc viņiem ir svarīgi rīkoties. 
Izvēlieties komunikācijas kanālus, kas 
atbilst jūsu mērķa grupām, arī lai palieli-
nātu izredzes sasniegt tos cilvēkus, kurus 
vēlaties iesaistīt. Pirmajā nodaļā par datu 
vizualizāciju skatiet dažus padomus par 
ziņojumu, kas pamatoti uz datiem, pārvēr-
šanu vizuālā formātā.
 Pēdējais svarīgais komponents ir 
plāna izstrāde tam, lai varētu uzraudzīt 
kampaņas rezultātus. Kā var zināt, vai ir 
sasniegts kampaņas mērķis? Pārliecinie-
ties, ka ir izvirzīti skaidri mērķi, un izplā-
nojiet veidus, kā uzraudzīt kampaņas 
virzību. Ja kampaņas beigās viss neizde-
vās, kā plānots, uzdodiet jautājumu, ko 
nākamreiz varētu darīt citādi. Un katrā 
ziņā atzīmējiet savus panākumus!

LEJUPIELĀDĒT:  
veidnes Velosipēdu satiksmes un pārvietošanās 

kājām alianses (ASV) kampaņas plānošanai

LEJUPIELĀDĒT: 
Eiropas Velosipēdistu federācijas kampaņas 

ideju karte (pdf)

Šīs veidnes partneri izmantoja HEAT 
projekta laikā, un, pamatojoties uz šo 
pieredzi, komanda tās ļoti iesaka.

https://drive.google.com/drive/folders/1b_tUKWkW5CH_xipd7IHsM4RZzpgz5ZYP
https://drive.google.com/drive/folders/1b_tUKWkW5CH_xipd7IHsM4RZzpgz5ZYP
https://drive.google.com/drive/folders/1b_tUKWkW5CH_xipd7IHsM4RZzpgz5ZYP
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141223-Map-of-Ideas.pdf
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141223-Map-of-Ideas.pdf
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141223-Map-of-Ideas.pdf
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Piemērs: 
Valonia organizētā 
kampaņa popularizēja 
kravas velosipēdu 
satiksmi ģimenēm

2020. gada maijā Valonia organi-
zēja sociālo mediju kampaņu, lai 
popularizētu elektriskos kravas 
velosipēdus kā reālu un videi 

draudzīgu automašīnu alternatīvu ģime-
nēm ar bērniem. Divu nedēļu ilgās kam-
paņas laikā četras ģimenes un grupas 
trijās Somijas dienvidrietumu pilsētās 
(Nāntali, Ūsikaupunki un Turku) varēja 
izmēģināt elektriskos kravas velosipēdus 
un dalījās pieredzē Valonia Instagram 
stāstos un citos sociālo plašsaziņas 
līdzekļu kanālos.
 Mērķis bija izglītot cilvēkus par pie-
ejamo plašo velosipēdu klāstu mūsdie-
nās un to, kā elektriskie kravas velosipēdi 
daudziem ir ļoti reāla iespēja, apsverot 
iespēju pāriet no braukšanas ar automa-
šīnu uz velosipēdu.
 Šiem četriem vēstnešiem, kuri 
izmēģināja velosipēdus, bija dažādi mo-
tivējoši faktori: Suvi no Turku, četrgadīga 
bērna māte, brauca ar velosipēdu jau visa 
gada garumā, taču iepriekš nebija izmēģi-
nājusi elektrisko velosipēdu. Kaisa, arī no 
Turku, vēlējās uzzināt, kā kravas velosi-
pēds varētu aizstāt vienu no viņu divām 
automašīnām četru cilvēku ģimenē. Kirsi 
no Nāntali vēlējās uzzināt, kāds būs viņas 
15 kilometru ikdienas brauciens ar velosi-
pēdu. Ūsikaupunki velosipēdu izmēģināja 
vairāki vietējā bērnudārza darbinieki gan 
darba laikā, gan pēc tā. Fakti par velosi-

pēdu satiksmes ieguvumiem veselībai 
un videi kampaņas laikā tika izplatīti arī 
sociālajos medijos.
 Interaktīvs elements trīs pilsētu ie-
dzīvotājiem bija “Spot the box” (Ieraugiet 
kasti) — uz velosipēdiem atradās uzlīmes, 
kas garāmgājējus mudināja nosūtīt kam-
paņas velosipēda fotoattēlu, ja to ierauga, 
un atstāt komentāru, pastāstot Valonia, 
piemēram, par to, ko viņu pašvaldība 
dara, lai uzlabotu velosipēdu un kājām-
gājēju satiksmi. Visi, kas nosūtīja fotoat-
tēlu un komentārus, piedalījās loterijā ar 
iespēju laimēt 300 eiro velosipēdu veikalā 
pēc savas izvēles.
 Kampaņas laikā gandrīz katru 
dienu tika publicēti Instagram stāsti, kuru 
pamatā bija dalībnieku video un fotoat-
tēli. Video tika publicēti arī kā sociālo 
mediju reklāmas, lai uzlabotu kampaņas 
redzamību. Vēstneši bija apmierināti 
ar eksperimentu — viens no viņiem pēc 
izmēģinājuma perioda pat nolēma nopirkt 
velosipēdu. Tāpat arī sociālajos medijos 
saņemtie komentāri un atsauksmes bija 
pozitīvas, un kampaņas laikā izdevās 
paplašināt vismaz dažu iedzīvotāju uz-
skatus. Kampaņas video sociālajos tīklos 
sasniedza vairāk nekā 90 000 Somijas 
dienvidrietumu iedzīvotāju. Tomēr mijie-

darbība sociālajos medijos nedarbojās 
gluži tā, kā bija plānots — bija divi veidi, 
kā piedalīties loterijā, — ar e-pasta vai 
mirkļbirkas palīdzību sociālajos medijos. 
Visi dalībnieki, izņemot vienu, nosūtīja 
savu fotoattēlu un komentārus pa e-pas-
tu, kas ļāva secināt, ka vismaz Somijā un 
pieaugušo mērķa grupā vislielākā prob-
lēma būtu nepieciešamība pēc publiska 
profila, lai varētu piedalīties. Ja kampaņa 
tiktu veikta atkārtoti, mijiedarbība ar lote-
riju tiktu veikta citādi. Svarīga bija mācī-
ba, ka, plānojot darbības, jāpatur prātā 
mērķa grupas un viņu uzvedības modeļi!



Piemērs: diena ar velosipēdu uz darbu Stokholmā ziemas laikāPiemērs: diena ar velosipēdu uz darbu Stokholmā ziemas laikā45 46

Piemērs: 
diena ar 
velosipēdu uz 
darbu Stokholmā 
ziemas laikā

2020. gada februārī Cykelfrämjan-
det sadarbībā ar Swedish Cycling 
sarīkoja kampaņu Stokholmā 
saistībā ar starptautiskās “Die-

nas ar velosipēdu uz darbu ziemas laikā” 
uzsākšanu Zviedrijā. Diena ar velosipēdu 
uz darbu ziemas laikā popularizē velo-
sipēdu satiksmi visa gada garumā, mu-
dinot uz draudzīgām sacensībām starp 
pilsētām, lūdzot iedzīvotājus reģistrēt 
savu pārvietošanos ar velosipēdu starp-
tautiskajā “Dienas ar velosipēdu uz darbu 
ziemas laikā” vietnē un reģistrējot brau-
cienu skaitu katrā pilsētā. Šogad “Diena 
ar velosipēdu uz darbu ziemas laikā” bija 
14. februārī, Valentīna dienā, kampaņas 
galveno uzmanību acīmredzami pievēršot 
sirds veselībai.
 Kampaņa Stokholmā sākās ar 
ierakstiem sociālajos tīklos ar attēliem 
un video nedēļas garumā, informējot par 
regulāru fizisko aktivitāšu, piemēram, 
velobraukšanas, pozitīvajiem ieguvumiem 
sirds un asinsvadu veselībā. Sniedzot 
informāciju un faktus par regulāru fizisko 
aktivitāšu nozīmi, šie ieraksti mudināja 
braukšanu ar velosipēdu iesaistīt ikdie-
nas rutīnā, piemēram, visā gada garumā 
braukt ar velosipēdu uz darbu un/vai 
skolu.
 Pašā Dienā ar velosipēdu uz darbu 
ziemas laikā (arī Valentīna dienā) Cykel-
främjandet Stokholmā sarīkoja publisku 
pasākumu, izdalot šokolādes sirsniņas 
un Valentīna dienas / Dienas ar velosi-
pēdu uz darbu ziemas laikā pastkartes 

velosipēdistiem populārā velomaršrutā, 
mudinot viņus turpināt braukt ar velosipē-
du visā gada garumā, rūpējoties par labu 
sirds veselību. Riteņbraucējiem bija arī 
iespēja uzrakstīt pastkarti vietējam par 
satiksmi atbildīgajam politiķim (transpor-
ta mēram Daniel Helldén) ar ieteikumiem, 
kā vislabāk izmantot jaunus velosipēdu 
satiksmes ieguldījumu fondus, lai uzla-
botu apstākļus velosipēdu satiksmei visa 
gada garumā. Pēc tam šīs pastkartes un 
velosipēdistu ieteikumus Cykelfrämjan-
det nogādāja Stokholmas rātsnamā un 
pasniedza Helldén kungam. Kampaņa 
tika atspoguļota vietējos plašsaziņas 
līdzekļos, un tai bija plaša mijiedarbība ar 
ieinteresētajām pusēm sociālajos medi-
jos.

Fotogrāfija: Daniel Helldén with Emilia Sternberg and Lars Strömgren from Cykelfrämjandet
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Sekmīgas līdzdalības procesa 
principi

∙

Nosakiet un iesaistiet 
ieinteresētās puses

Izplānojiet, kā izmantosiet 
saņemto ieguldījumu,

– un dalieties ar to!
 

∙

∙

∙
∙

∙

∙

∙

Semināri un tiešsaistes 
aptaujas ir efektīvi veidi, 
kā saņemt ieguldījumu.

Veiciet sagatavoša-
nās darbu — pama-
tojieties uz faktiem 
un scenārijiem

Jūsu lietā vienmēr ir jābūt 
faktiem un uz pierādījumiem 
balstītiem argumentiem.

Pievērsiet uzmanību faktu 
izklāstam: datu vizualizācija 
ir efektīvs veids, kā padarīt 
savu vēstījumu saprotamu.

Padomājiet, kurš ir jāiesaista un 
kā to izdarīt.

Atrodiet veidus, kā iekļaut grupas, 
kas ietekmē jūsu darbības.

Visām ieinteresētajām pusēm 
dodot iespēju izteikties, palielinās 
viņu vēlme dot savu ieguldījumu.

Kampaņas var būt 
pārmaiņu rīks

Sekmīga kampaņa sākas ar 
darbības nepieciešamības un 
risinājuma noteikšanu. 

Izvēlieties savus komunikācijas 
un ziņojumu kanālus, kas atbilst 
jūsu mērķa grupām.

Sazinieties ar ieintere-
sētajām pusēm, lai 
nodrošinātu augstu 
līdzdalības līmeni 


