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Šo dokumentu ir izstrādājuši EmPaci projekta partneri, lai stiprinātu
līdzdalības budžetēšanu Baltijas jūras reģionā. Gluži kā publicētās vadlīnijas,
arī citi EmPaci projekta rezultāti veicina zināšanu apguvi un kapacitātes
stiprināšanu, kā arī stiprina attiecības starp pašvaldībām un iedzīvotājiem,
izmantojot jēgpilnu līdzdalības budžetēšana izstrādi.

KOMUNIKĀCIJA UN INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANA
Komunikācija un informācijas izplatīšana ir
neatņemamas līdzdalības budžetēšanas daļas,
un tās ir stratēģiski jāplāno iepriekš.

Pašvaldību iestādes rada un atbalsta līdzdalības
budžetēšanas procesus un iedrošina pilsoņus
iesaistīties lēmumu pieņemšanā, nosakot, kā
pārdalīt vai uzkrāt publiskos līdzekļus?

Komunikācija nozīmē efektīvu un mērķtiecīgu
informācijas izplatīšanu vietējai auditorijai un
atgriezeniskās saites gūšanu.

Izplatīšana nozīmē galveno ziņu raidīšanu noteiktām
mērķa grupām, negaidot atgriezenisko saiti.

Komunikācijai jārāda, kā sabiedrība var gūt
labumu no līdzdalības budžetēšanas.

Informācijas izplatīšana sniedz ziņas par to, kā
sabiedrība ir sadalījusi pieejamo budžeta daļu un
kāda ir bijusi līdzdalības lēmumu ietekme uz
sabiedrību.

Galvenie komunikācijas vēstījumi stimulē
pilsoņus:
Reaģēt uz vietējiem notikumiem;
Izvērtēt tos;
Sniegt atgriezenisko saiti.
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Galvenie vēstījumi izplatīšanai:
·

Informēt par līdzdalības budžetēšanas posmiem
un tēmām;
Nodrošināt pārredzamus procesus;
Veicināt izstrādāto risinājumu pielietošanu
pilsoņu vidū.
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EFEKTĪVAS KOMUNIKĀCIJAS GALVENIE
PRINCIPI:

Iepazīsti savu mērķauditoriju - kas ir cilvēki,
kurus vēlies uzrunāt, un kādas ir viņu
vajadzības?
Zini savu mērķi - kāpēc vēlies sazināties ar
auditoriju? Kādi ir galvenie vēstījumi, ko
vēlies nodot auditorijai?
Pārzini savu tēmu - vai esi pietiekoši
iedziļinājies pašreizējā līdzdalības
budžetēšanas tēmā? Vai Tavi vēstījumi ir
balstīta uz faktiem?
Paredzi iebildumus - vai esi izvērtējis visus
konkrētā līdzdalības budžetēšanas procesa
plusus un mīnusus?
Sniedz vispusīgu priekšstatu – vai
komunikācijā ir iekļauti visi aspekti, kas
varētu būt interesanti mērķa grupai?
Sasniedz auditorijas uzticību – vai saziņa par
līdzdalības budžetēšanu ir pietiekoši
pārredzama?

3

Seko tam, ko saki – vai dažādu procesa
dalībnieku komunikācijā par līdzdalības
budžetēšanu nav pretrunu faktos un rezultātos?
Komunicē pa mazliet – vai galvenie vēstījumi ir
izkliedēti vienmērīgi un vai tie atbilst
plānošanas laika grafikam? Vai vēstījumi ir
pietiekoši īsi un kodolīgi?
Pasniedz informāciju dažādos veidos – vai esi
ieplānojes komunikācijas kanālu un rīku
dažādošanu?
Izstrādā praktisku, noderīgu veidu, kā gūt
atgriezenisko saiti – kā plāno saņemt
atgriezenisko saiti par konkrētiem līdzdalības
budžetēšanas jautājumiem? Vai šī pieeja
nodrošinās vienkāršu datu vākšanu un analīzi?
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Dažādi cilvēki informāciju uztver dažādi. Tāpēc
līdzdalības budžetēšanas saziņā vienlaikus ir
jāintegrē vairāki komunikācijas veidi:
Mutiska
prezentācijas, video konferences,
telefonsarunas, tikšanās un
privātas sarunas
Rakstiska
papīra un elektroniskie
dokumenti, e-pasti, čati
Vizuāla
zīmes, skices, diagrammas,
grafiki, miltimediju faili, kartes,
krāsas

Verbāla

Vizuāla

Neverbāla

Mutiska Rakstiska

''Vizuālā komunikācija tiek uzskatīta par
vērtīgu iedzīvotāju iesaistes veidu, jo tā
atbalsta verbālo komunikāciju un palīdz
iegaumēt, pievērst uzmanību kādai lietai vai
izcelt attieksmi pret kādu no tēmām.''

Neverbāla
ķermeņa valoda, žesti, sejas
izteiksmes, lai nodotu informāciju
citiem (var būt tīši vai netīši)
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KOMUNIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJAS
IZPLATĪŠANAS PASĀKUMI EFEKTĪVĀK
SASNIEGS MĒRĶA GRUPAS, JA RAIDĪTIE
VĒSTĪJUMI ATBILDĪS TO VĒRTĪBĀM,
UZSKATIEM UN ATTIEKSMĒM. ATSEVIŠĶAS
PILSOŅU GRUPAS VAR AKTIVIZĒT, ŅEMOT
VĒRĀ VIŅU UZSKATUS PAR:

Vai Jūs uzskatāt sevi
par gados vecu, jaunu
vai pusmūža cilvēku?
Ko, Jūsuprāt, nozīmē
būt vecam, jaunam vai
pusmūžā?

ETNISKO PIEDERĪBU

RELIĢIJU

SEKSUĀLO
ORIENTĀCIJU

KULTŪRU

NODARBINĀTĪBAS
STATUSU

APSTĀKĻIEM ĢIMENĒ
/ DRAUGU LOKĀ

Kādai kultūras vai
nacionālajai grupai
Jūs jūtaties piederīgs?

Vai ir kādas konkrētas
sociālās vai etniskās
grupas paražas,
mākslas, tradīcijas,
sasniegumi vai
institūcijas, kas ir
svarīga Jūsu dzīves
sastāvdaļa?
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VECUMU

Kādi ir Jūsu uzskati
un prakse attiecībā
uz ticību, lūgšanu un
garīgumu?

Kā Jūs vērtējat to, ka
esat nodarbināts,
pašnodarbināts vai
esat algota darba
ņēmējs, esat
bezdarbnieks vai
pabalsta saņēmējs?

Kādi ir Jūsu uzskati
par cilvēku piesaisti
tāda paša, cita vai
abu dzimumu
pārstāvjiem?

Ko Jums nozīmē
ģimene/draugi?
Kāda, Jūsuprāt, ir
ģimenes/draugu
loma?

POLITISKIEM
UZSKATIEM

Kādi ir Jūsu uzskati
par valdību, varu, par
to, kā jāvada valsts, un
par savām tiesībām?

DZIMUMU LOMĀM

IZGLĪTĪBU

Kādi ir Jūsu uzskati un
viedoklis par vīriešu un
sieviešu lomām
sabiedrībā?

Kas, Jūsuprāt, ir
izglītība un cik svarīga
tā ir? Kā tā būtu
jānodrošina?
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KOMUNIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJAS
IZPLATĪŠANAS STRATĒĢIJA
KOMUNIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJAS
IZPLATĪŠANAS STRATĒĢIJA IR IETVARS, KAS
PALĪDZ SASNIEGT KONKRĒTUS LĪDZDALĪBAS
BUDŽETĒŠANAS MĒRĶUS, ATKARĪBĀ NO
VIETĒJĀS SABIEDRĪBAS VAJADZĪBĀM.
Stratēģija nosaka nepieciešamās intervences
jomas (atbilstoši pašvaldības prioritātēm),
atbalstāmās mērķa kopienas, līdzdalības
budžetēšanas galvenos principus un mērķus.
Pamatojoties uz to, tiek izstrādāts detalizēts
Komunikācijas un informācijas izplatīšanas plāns,
kas palīdz sasniegt stratēģijā izvirzītos mērķus.

Plānojot komunikācijas un informācijas
izplatīšanas procesus, jāņem vērā sekojoši
aspekti:

Komunikācijas mērķu noteikšana,
Vietējo mērķa grupu un to vajadzību
apzināšana,
Stratēģiskās partnerības izveide,
Galveno šķēršļu apzināšana,
Galveno vēstījumu izstrāde,
Komunikācijas un izplatīšanas kanālu un rīku
izvēle,
Komunikācijas un izplatīšanas pasākumu
koordinēšana,
Komunikācijas un izplatīšanas pasākumu
uzraudzība un novērtēšana,
Atgriezeniskā saite,
Ietekmes mērīšana.
Skati kodolīgu izklāstu par katru no aspektiem
turpmākajās lapaspusēs
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KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶU
NOTEIKŠANA
Komunikācijas mērķi atspoguļo galvenos
sociālo grupu sasniegšanas un iesaistes nolūkus.
Neatkarīgi no tā, vai tas ir ilgtermiņa vai
īstermiņa līdzdalības budžetēšanas process,
komunikācijas mērķi jāformulē jebkurā
gadījumā.

Līdzdalības budžetēšanas organizatoriem ir ļoti
skaidri jādefinē mērķa grupas, kuras gūs labumu no
līdzdalības budžetēšanas rezultātiem (pozitīvas
ietekmes grupa), nekonfrontējot ar mērķa grupām,
kuras pieņemtais lēmums var kaut kādā veidā
ietekmēt negatīvi (negatīvas ietekmes grupa).

Četri pamata komunikācijas mērķi ir sekojoši:

POZITĪVAS IETEKMES
MĒRĶA GRUPA

NEGATĪVAS IETEKMES
MĒRĶA GRUPA

Kā tiešā vai galvenā mērķa
grupa, tā tiks mērķtiecīgi
iesaistīta dažādos
līdzdalības budžetēšanas
posmos. Tiek sagaidīta
pozitīva līdzdalības
budžetēšanas ietekme uz
šīs grupas labklājību.
Pozitīvas ietekmes mērķa
grupai jāizvirza galvenie
darbības rādītāji un
jāuzrauga grupas
dalībnieku iesaiste, lai
novērstu atšķirību starp
vēlamo un sasniegto mērķa
grupas iesaistes līmeni.

Negatīvas ietekmes mērķa
grupa var raksties jebkurā
no līdzdalības
budžetēšanas posmiem, ja
kādas pilsoņu grupas
intereses tiek aizskartas.
Šādos gadījumos
līdzdalības budžetēšanas
organizatoriem ir jāspēj
tikt galā ar krīzes
komunikāciju, lai
apmierinātu pēc iespējas
lielākas pilsoņu grupas
vajadzības – ar piemērotu
un savlaicīgu
komunikāciju.

Informācijas sniegšana;
Izpratnes veidošana;
Intereses radīšana;
Attiecību veidošana.
Nospraustie mērķi vēlākos
posmos ļaus novērtēt, vai
komunikācija ir bijusi
veiksmīga.
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VIETĒJO MĒRĶA GRUPU UN
TO VAJADZĪBU APZINĀŠANA
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Var gadīties, ka, koncentrējoties tikai uz
pozitīvajiem ieguvumiem un ietekmi uz mērķa
grupām, tiek ignorēta iespējamā negatīvā
ietekme uz citām sabiedrības grupām. Lai uzturētu
ilgtspējīgu komunikāciju starp pašvaldību un
iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotāju vidū, ir svarīgi
pievērst uzmanību un novērtēt visus aspektus.

Lai izstrādātu piemērotu komunikācijas un informācijas izplatīšanas stratēģiju,
nepieciešams veikt sekojošus soļus:
1

Segmentēšana jeb iedzīvotāju sadalīšana mērķa
apakšgrupās ļauj atrast katrai grupai piemērotus
galvenos vēstījumus un saziņas kanālus un
samazināt neefektivitātes risku.
ĪPAŠAS UZMANĪBAS MĒRĶA GRUPAS!
Jaunieši: aktīvi IKT lietotāji, piekļuve izglītības
iestādēs, jauniešu centros, NVO, kas nodrošina
neformālo izglītību.
Seniori: var nebūt piekļuves IKT vispār, jāapsver
atbilstošs saziņas stils, pastāv atstumtības risks.
Bezdarbnieki: parasti vecumā no 15 līdz 65 gadiem,
īslaicīgs vai ilgstošs, sezonāls bezdarbs, darba
meklējumi, var būt zema motivācija piedalīties.
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2

Vajadzību analīze 3 Kopīgu vajadzību un
ļauj noteikt dažādu
interešu meklēšana
iedzīvotāju
dažādu ieinteresēto vidū,
segmentu / mērķa
lai līdzdalības
grupu intereses un
budžetēšanas komunikācija
uzlabojumu
un informācijas izplatīšana
prioritātes.
būtu pēc iespējas
efektīvāka un lietderīgāka.

Vairāk par
mērķa grupām
un vajadzību
analīzi lasi
Komunikācijas
un informācijas
izplatīšanas
plāna
vadlīnijās,
18.-24.lpp.

Šajā posmā var izstrādāt
idejas par potenciālo
partneru iesaisti, piesaistot
lielāku uzmanību un
veidojot lielāku interesi par
līdzdalības budžetēšanu.
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STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS
IZVEIDE
STRATĒĢISKIE PARTNERI PALĪDZ PAŠVALDĪBĀM
ORGANIZĒT UN IZPLATĪT INFORMĀCIJU PAR
LĪDZDALĪBAS BUDŽETĒŠANAS PASĀKUMIEM AR
SAVU TĪKLU PALĪDZĪBU, TĀDĒJĀDI PALĪDZOT
SASNIEGT TOS, KAS MAZĀK INTERESĒJAS PAR
POLITIKU UN IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBU.

JAUNAS STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS
IZVEIDES POSMI:
1

2
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Identificē potenciālos partnerus organizācijas, uzņēmumus un privātpersonas,
kas tieši vai netieši strādā ar iedzīvotāju
mērķa grupām un var palīdzēt īstenot
līdzdalības budžetēšanas komunikācijas un
izplatīšanas plānu.
Identificē kopīgās potenciāli ieinteresēto
pušu intereses (abpusēji izdevīgi saskarsmes
punkti), lai nodrošinātu, ka viņu iesaistīšanās
un aktīvs atbalsts ir motivēts un partnerība
sniedz reālu labumu viņu pārstāvētajām
mērķa grupām.

3

Dokumentē partnerības vienošanos rakstiskā
formā (piemēram, detalizēts līgums, deklaratīvs
memorands), lai iesaistītajiem partneriem
uzliktu par pienākumu iesaistīties atbilstoši
norunai un vajadzībām dažādos līdzdalības
budžetēšanas posmos.

4

Nosaki kopīgus un individuālus komunikācijas
un informācijas izplatīšanas mērķus un
gaidāmos rezultātus - pamatojoties uz to,
kādas mērķa grupas partneri pārstāv un kādi ir
to resursi.

5

Uzlabo komunikācijas un izplatīšanas plānu,
iesaistot partnerus diskusijās un plānošanā.

6

Definē mērķus kvantitatīvi – nosaki konkrētus
galvenos rezultatīvos rādītājus.

7

Nodrošini šīs sadarbības publicitāti - izmanto
visas iespējas, lai informāciju par līdzdalības
budžetēšanu padarītu nozīmīgu un pamanāmu.
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GALVENO VĒSTĪJUMU IZSTRĀDE
PIELĀGOTA KOMUNIKĀCIJA UN INFORMĀCIJAS
IZPLATĪŠANA IETVER VAIRĀKU KOMUNIKĀCIJAS
VEIDU IZMANTOŠANU, PIEVĒRŠOT UZMANĪBU
SATURAM, FORMAI UN VIZUĀLAJAI IDENTITĀTEI
GAN TIEŠSAISTĒ, GAN BEZSAISTĒ.

Saturs. Vēstījumam ir jāpaskaidro, kas mainīsies,
īstenojot līdzdalības budžetēšanu, un kādus
risinājumus un ieguvumus (piemēram, ekonomiskos,
vides, sociālos) līdzdalības budžetēšana piedāvā
vietējiem iedzīvotājiem. Vēstījumu secīgums ir
svarīgs, lai iedzīvotāji netiktu pārslogoti ar dotajā
brīdī nevajadzīgu un mulsinošu informāciju.
Piemēram, nav nepieciešams īpaši koncentrēties
uz iedzīvotāju iesniedzamo projektu kritērijiem
pirms tiek veikta iedzīvotāju vajadzību analīze.
Balsošanas procedūras jāizskaidro tieši pirms
balsošanas posma sākuma nevis kampaņas
sākumā.
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Forma. Vēstījumiem jābūt pozitīviem (lai radītu pozitīvu
attieksmi), pārliecinošiem, skaidriem, vienkāršiem,
mērķtiecīgiem, atbilstošiem mērķa grupām, un tiem
jābūt izteiktiem tādā formā, kas veicina izpratni un
interesi. Valodas, kas uzrunā atšķirīgas grupas, var
atšķirties, jo jaunieši dod priekšroku mazāk formālai
saziņai, savukārt saziņā ar vecāka gadagājuma
cilvēkiem būtu nepieciešams formālāks tonis.
Vizuālā identitāte ir būtisks līdzdalības budžetēšanas
komunikācijas un izplatīšanas elements, jo tā ļauj
atpazīt līdzdalības aktivitātes un gūt uzticību katru
reizi, kad nepieciešama pilsoniskā iesaiste. Katra
līdzdalības budžetēšanas (līdzīgi kā jebkurš projekts
vai iniciatīva, kas prasa lielas auditorijas līdzdalību)
pamatelementi ir krāsas, fonti, logotipi, saukļi, grafiskie
elementi, fotogrāfijas un citi vizuālie atribūti, kas ļauj
izcelt un piesaistīt uzmanību.
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LĪDZDALĪBAS BUDŽETĒŠANA: KO KOMUNICĒT?
LĪDZDALĪBAS BUDŽETĒŠANAS
KAMPAŅAS UZSĀKŠANA
(JO ĪPAŠI, JA TAS TIEK
DARĪTS PIRMO REIZI)

PILSOŅU VAJADZĪBU
NOVĒRTĒJUMS

PROJEKTU PIETEIKUMU
IESNIEGŠANA

Kas ir līdzdalības budžetēšana?
Kā līdzdalības budžetēšana tiek organizēta citās pašvaldībās?
Kāpēc katrai mērķa grupai ir svarīgi piedalīties?
Kādus ieguvumus sniedz līdzdalības budžetēšana?
Kā līdzdalības budžetēšana rada ietekmi?
Kā tiek veidots līdzdalības budžets?

Saskaņā ar iedzīvotāju vajadzību novērtējuma rezultātiem,
Kādas ir iedzīvotāju intereses?
Kāda ir iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvesvietu?
Kādas ir uzlabojamās jomas (prioritātes)?

Kādas ir izziņotās prioritātes (tēmas) pieteikumu izstrādei?
Kā un kad iesniegt projekta pieteikumu?
Kādi ir projekta pieteikuma atbilstības kritēriji iesniegšanas posmā
(kas to var iesniegt, kādi dokumenti un informācija jāiesniedz)?
Kur var atrast visu ar projekta iesniegšanu saistīto informāciju?
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LĪDZDALĪBAS BUDŽETĒŠANA: KO KOMUNICĒT?
BALSOŠANA PAR
IESNIEGTAJIEM PROJEKTIEM

IZVĒLĒTO PROJEKTU
IEVIEŠANA

Kas var balsot un kas ir nepieciešams, lai piedalītos balsošanā?
Kur un kā iespējams balsot (tiešsaistē/bezsaistē)?
Kad notiks balsošana?
Kādi ir izvēlēto projektu īstenošanas kvalitātes kritēriji?
Kas ir organizācijas, kas iesniedz priekšlikumus?
Kādas ir projektu izmaksas un kā tiks sadalīta nauda?
Kādi ir sagaidāmie līdzdalības budžetēšanas/konkrēto projektu rezultāti,
ja tiks izvēlēti noteikti projekti?
Kādas teritorijas/iedzīvotāju grupas gūs labumu no ierosinātajiem
projektiem?
Kādi projekti ir atlasīti?
Kādas teritorijas/iedzīvotāju grupas gūs labumu no izvēlētajiem projektiem?
Kādi būs izvēlēto projektu rezultāti un ietekme?
Kādā stadijā pašlaik ir projekti?
Kā norisinās projektu īstenošana?
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GALVENO ŠĶĒRŠĻU APZINĀŠANA
Valodas barjera. Bieži gadās, ka komunikācijā un
informācijas izplatīšanā organizatori izmanto
valodu, kas ir pilna ar jēdzieniem, terminiem,
izteicieniem un nozīmēm, kuras mērķauditorijai
nav saprotamas. Valodu atšķirības starp
iedzīvotājiem un organizatoriem apgrūtina
sniegtā satura apstrādi un intereses rosināšanu.
Tāpat, ja vēstījumos tiek izmantoti gari
izskaidrojoši teksti, to saņēmēji nereti apjūk un
pazaudē vēstījuma mērķi un nozīmi. Dabiski rodas
jautājums: "Ko viņi no manis vēlas?".

Lēna organizatoru reakcija. Sociālo tīklu lietotāji kā
mērķa grupas pārstāvji ir pieraduši un sagaida
saziņu reāllaikā (pieejamība 24/7), kas no resursu
viedokļa varētu būt problemātiska daudzām
organizācijām un to īstenotajiem komunikācijas un
izplatīšanas pasākumiem. Ja pašvaldība sagaida
iedzīvotāju aktivitāti, tās komunikācijai un reakcijai
jābūt atbilstošai: ātrai un atsaucīgai. Iegūtā
uzmanība ir jāuztur, lai attīstītu interesi, vēlmi un
rīcību, pretējā gadījumā mirklis tiek zaudēts.
Neticība un neuzticēšanās. Pārliecība, ka
iedzīvotāju līdzdalībai nav reālas ietekmes, vai
iepriekšēja negatīva pieredze saziņā ar pašvaldības
pārstāvjiem, kā arī bezspēcības sajūta var būt
šķērslis iedzīvotāju dalībai līdzdalības budžetēšanā.
Lai mazinātu iedzīvotāju neticību un neuzticēšanos
pašvaldības pārstāvjiem, ir nepieciešams laiks, tomēr
arī līdzdalības budžetēšana pati par sevi ir
instruments pārvaldes iestāžu tēla uzlabošanai, ja
komunikācija un informācijas izplatīšana (t.i., reālu
rezultātu un ietekmes parādīšana) tiek veikta
efektīvi.
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Tehnoloģiskie šķēršļi. Ja līdzdalības budžetēšanas
procesā ir jāizmanto tehnoloģiskie risinājumi, var
izrādīties, ka dažām mērķa grupām var būt
ierobežota piekļuve tehnoloģijām, radot šķēršļus
to dalībai saziņā.

Psiholoģiskie šķēršļi. Mērķa grupu psiholoģiskais
stāvoklis ietekmēs to, kā tiek interpretēts
vēstījums. Piemēram, personīgās rūpes un stress
var ietekmēt uztveres spēju un pareizu vēstījuma
interpretāciju.

Prasība pēc IKT rīku izmantošanas līdzdalības
budžetēšanas procesā, nenodrošinot piekļuvi un
zināšanas tehnoloģisko līdzekļu izmantošanā, var
izraisīt neapmierinātību un pretestību, kam seko
ievērojams potenciālo dalībnieku skaita
samazinājums.

Ir jāanalizē mērķa kopienu vietējais konteksts, lai
vēstījumos tiktu izmantoti pareizi atslēgvārdi.
Piemēram, ja mērķa teritoriju ir skāris ugunsgrēks,
nekādā gadījumā nevajadzētu izmantot vārdu
"uguns", vai arī, ja tiek uzrunāti jaunieši no bērnu
namiem, mērķtiecīgos ziņojumos būtu uzmanīgi
jāizmanto ar ģimeni saistīti termini.

No vienas puses, tehnoloģijas palielina IKT
lietotāju saziņas efektivitāti, no otras puses, tās
var radīt draudus, ja tās netiek pienācīgi
izskaidrotas un pasniegtas.
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KOMUNIKĀCIJAS UN IZPLATĪŠANAS KANĀLU UN RĪKU IZVĒLE
LAI EFEKTĪVI ORGANIZĒTU LĪDZDALĪBAS BUDŽETĒŠANU UN SASNIEGTU PAT VISMAZĀK AKTĪVĀS IEDZĪVOTĀJU
GRUPAS, IR NEPIECIEŠAMA GAN TIEŠSAISTES, GAN BEZSAISTES KOMUNIKĀCIJA UN INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANA.
Jauniešus vislabāk var sasniegt ar
izglītības iestāžu un bērnu un
jauniešu neformālās izglītības
organizāciju starpniecību. Tomēr,
veicot detalizētu jauniešu
segmentēšanu, var atklāt skaitliski
nozīmīgu jauniešu grupu, kuri
nestrādā un nemācās, tāpēc
ieteicams apsvērt arī citas
organizācijas kā iespējamos kanālus
jauniešu piesaistei - pašvaldību
uzņēmumus, jauniešu pasākumu,
organizatorus un ģimenes
pakalpojumu sniedzējus. Sociālie
mediji un citi tiešsaistes kanāli ir
vieni no svarīgākajiem saziņā un
informācijas izplatīšanā jauniešu
auditorijai.
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Seniori nebūt nav tie aktīvākie IKT
lietotāji, salīdzinājumā ar citu vecuma
grupu pārstāvjiem. Tradicionālie
saziņas kanāli, piemēram, pasta
sūtījumi, drukāti plašsaziņas līdzekļi,
pārraides līdzekļi vai komunikācija pa
tālruni, būtu piemērotāki par
tiešsaistes kanāliem. Arī bezsaistes
pasākumi kā konferences, semināri,
fokusa grupas un darbsemināri ir
efektīvi to senioru iesaistei, kuriem ir
vairāk brīvā laika. Tiešā saskarsme ir
piemērota, tomēr tā prasa lielus
ieguldījumus, tāpēc savstarpēji vadīta
komunikācija, kurā iesaistīti vietēja
līmeņa ietekmes organizācijas/cilvēki
(vēstnieki), ir resursu ziņā efektīvāka.
Senioru apvienības varētu būt viena no
mērķa grupām efektīvas komunikācijas
izveidē.

Bezdarbniekus vislabāk var
sasniegt ar nodarbinātības
aģentūru, izglītības iestāžu, kas
īsteno apmācības un
pārkvalifikācijas programmas
bezdarbniekiem, sociālās
apdrošināšanas aģentūru un citu
sociālo dienestu pārstāvju
starpniecību. Daži no
ieteicamajiem kanāliem ir sociālie
mediji (īpaši LinkedIn) un darba
meklēšanas tīmekļa vietnes, jo tiek
pieņemts, ka bezdarbnieki būtu
ieinteresēti meklēt darbu tieši
tajās. Tomēr saziņai nevajadzētu
aprobežoties tikai ar tiešsaisti.

IZVĒLOTIES KOMUNIKĀCIJAS KANĀLUS UN RĪKUS, JĀIEVĒRO
VAIRĀKI PRINCIPI:
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ESOŠO KANĀLU IZMANTOŠANA

DAŽĀDĪBA

Iedzīvotāju grupas jau ir pazīstamas ar esošajiem
informācijas kanāliem, kas palielina informācijas
iespējas sasniegt iedzīvotājus - tiešsaistē vai bezsaistē.
Neatkarīgi no tā, vai tā ir pašvaldības tīmekļa vietne,
laikraksts, sociālie mediji vai biļetens, kanālam ir jābūt
pielāgotam mērķauditorijas ieradumiem.

Dažādu tiešsaistes un bezsaistes kanālu kombinācija
palīdz palielināt informētību par līdzdalības
budžetēšanas posmiem un nodrošināt, ka tiek sasniegtas
visas atšķirīgās mērķa grupas. Tāpat tas nodrošina
plašāku pārklājumu un līdzdalības budžeta veicināšanā
iesaista vairāk ieinteresēto personu. Tomēr jāņem vērā
arī resursu efektivitātes princips, jo nav iespējams
vienlīdz efektīvi darboties visur.

REGULARITĀTE

UNIKALITĀTE

Regulāri izsūtītas ziņas ne tikai palīdzēs veidot
aktīvākus iedzīvotājus/sekotājus, bet arī stiprinās
uzticēšanos, kas ir būtiska līdzdalības budžetēšanas
procesa panākumu nodrošināšanai. Pasākumi, kas tiek
veikti, izmantojot dažādus kanālus, ir jāplāno iepriekš,
izmantojot aktivitāšu kalendāru.

Dažkārt ir vērts ieguldīt finanšu līdzekļus un laiku, lai
izstrādātu un īstenotu īpašus pasākumus/iniciatīvas, ko
konkrētā pašvaldībā vēl neviens nav piedzīvojis. Kaut kas
unikāls var palīdzēt iekustināt iedzīvotāju prātus, pat ja
iedzīvotāji ir ļoti konservatīvi.
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Tiešsaistes kanāli un rīki sniedz iespēju ar mazāk
pūlēm un izmaksām sasniegt lielu skaitu iedzīvotāju.
Sociālo plašsaziņas līdzekļu mērķauditorija var
ievērojami palīdzēt sasniegt konkrētas iedzīvotāju
grupas (piemēram, jauniešus, seniorus, etniskās
minoritātes u.c.), jo katrai publicētajai ziņai var
noteikt konkrētus parametrus un izplatīt informāciju ar
salīdzinoši zemām izmaksām.

Bezsaistes kanāli un rīki var tikt izmantoti, lai sasniegtu tās
līdzdalības budžetēšanas mērķa grupas, kuras aktīvi
neizmanto IKT.
Vairāk par komunikācijas un informācijas izplatīšanas
kanāliem un rīkiem lasi Komunikācijas un informācijas
izplatīšanas plāna vadlīnijās, 34.-46.lpp.

Sociālie mediji iesaista pašus dalībniekus komunikācijā
un informācijas izplatīšanā, jo mediju tīkli ļauj
iedzīvotājiem viegli dalīties ar informāciju ar saviem
draugiem un paziņām, kas ne vienmēr ir sasniedzami
pašvaldībai.

TIEŠSAISTES KANĀLI
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BEZSAISTES KANĀLI

Vebināri un citi tiešsaistes pasākumi

Konferences, preses konferences, preses relīzes

Tiešsaistes pārraides līdzekļi (radio, TV, YouTube)

Pārraides līdzekļi (radio, TV)

Epasti (t.sk. izsūtāmie biļeteni)

Darbnīcas, semināri, hakatoni

Telefona zvani

Atvērtās (sabiedriskās) telpas

Īpaši veidotas līdzdalības budžetēšanas tiešsaistes
platformas

Atvērtās (sabiedriskās) telpas
Pasts, avīzes

Pašvaldības iestāžu mājaslapas, partneru, tīklojumu
un citas mājaslapas

Personīgās vizītes
Festivāli / tematiskie pasākumi

Viedokļu līderu (influenceru) blogi un vlogi
Tiešsaistes forumi

Stratēģiskie partneri (izglītības iestādes, NVO
organizācijas, biznesa vienības u.c.)

Sociālie mediji (t.sk. mediju lapas, slēgtās grupas)

Aģenti (brīvprātīgie, organizatoru komanda, vēstnieki)
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KOMUNIKĀCIJAS UN
IZPLATĪŠANAS PASĀKUMU
KOORDINĒŠANA
LĪDZDALĪBAS BUDŽETĒŠANAS KOMUNIKĀCIJAS
UN IZPLATĪŠANAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANA IR
RESURSIETILPĪGS PROCESS. TAS PRASA
ĪSTENOTĀJU KOMANDAS IZVEIDI UN
APMĀCĪŠANU.
KOMANDAS IZVEIDE

APMĀCĪBAS

Kad ir noteikti mērķi, galvenās mērķgrupas,
ieinteresētās personas, komunikācijas vēstījumi,
kanāli un rīki, īstenošanai ir nepieciešami tehniskie
darbinieki un komunikācijas speciālisti ar plašām
zināšanām par sociālajiem medijiem, pasākumu
organizēšanu, tekstu sastādīšanu, publicēšanu,
vietējo mediju tirgu un ar projektu vadības prasmēm.

Pirms darba uzsākšanas ir svarīgi, lai iesaistītās
personas ir apmācītas par līdzdalības budžetēšanu
un ar to saistītām tēmām, lai būtu vienots pamats un
izpratne par līdzdalības budžetēšanas
komunikācijas un izplatīšanas pasākumu nozīmi.
Apmācību aktivitāšu struktūra savukārt ir atkarīga
no līdzdalības budžetēšanas mēroga, īstenotāju
pieredzes un galveno mērķa grupu dažādības. Tās
var būt plašas vairāku dienu apmācības vai dažas
mazākas un tematiski mērķtiecīgākas sesijas
konkrētām ieinteresētajām personām (īstenošanas
komandai, iespējams, iesaistot arī stratēģiskos
partnerus).

Tāpat ir svarīgas arī cilvēkresursu vadības un
līderības prasmes, iesaistot vietējās interešu grupas
un brīvprātīgos informācijas izplatīšanai.
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KOMUNIKĀCIJAS KOORDINĒŠANA
Iekšējā komunikācija. Tā attiecas uz
organizācijas darbiniekiem, kas īsteno
līdzdalības budžetēšanu, un to nosaka iekšējās
procedūras un izmantotās IKT. Saziņa var būt
neformāla - atkarībā no attiecībām komandā.
Ārējā komunikācija. Oficiāla saziņa, kas
vērsta uz izpildītājiem, ietekmes personām
(vēstniekiem) un citām īstenošanas darbā
iesaistītajām pusēm. Ir atkarīga no
uzdevumiem un īpašajām IKT prasībām, tomēr
parasti saziņa notiek, izmantojot e-pastu,
tālruni un bezsaistes sanāksmēs.
Trans-institucionālā saziņa. Formālā saziņa,
kas ir vērsta uz stratēģiskajiem partneriem, un
to nosaka iekšējie standarti un formālās
attiecības starp konkrētām iestādēm vai arī tā
ir noteikta partnerības līgumā.
Vairāk par iekšējo, ārējo un transinstitucionālo komunikāciju lasi
Komunikācijas un informācijas izplatīšanas
plāna vadlīnijās, 48.lpp.
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KOMUNIKĀCIJAS UN IZPLATĪŠANAS
PASĀKUMU UZRAUDZĪBA
UZRAUDZĪBA JEB MONITORINGS IR SISTEMĀTISKA
UN REGULĀRA DATU IEVĀKŠANA LĪDZDALĪBAS
BUDŽETĒŠANAS ĪSTENOŠANAS LAIKĀ, LAI NOTEIKTU,
VAI REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES PIETUVINA IZVIRZĪTO
MĒRĶU SASNIEGŠANAI.

PASTĀV VAIRĀKI UZRAUDZĪBAS VEIDI:
1

2

Procesa uzraudzība mēra ieguldījumus, procesus
un rezultātus, lai noteiktu, vai līdzdalības
budžetēšanas iniciatīvas uzdevumi un darbības
nodrošina gaidīto rezultātu sasniegšanu.
Tehniskā uzraudzība līdzdalības budžetēšanas
komunikācijas un informācijas izplatīšanas
kontekstā attiecas uz konkrētiem uzdevumiem
vai aktivitātēm. Tas var ietvert iedzīvotāju
aktivitātes un atgriezeniskās saites uzraudzību,
pasākumu un publikāciju skaita un kvalitātes
uzraudzību utt. Ja iedzīvotāju aktivitāte ir zema,
ir jāpielāgo saziņas un izplatīšanas stratēģija.
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3

4

5
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Pieņēmumu uzraudzība nozīmē ārējo faktoru,
kas nosaka līdzdalības budžetēšanas veiksmi
vai neveiksmi, novērtēšanu. Neveiksme ne
vienmēr var būt pamatota ar nepareizu
īstenošanas stratēģiju, bet tā var būt saistīta
arī ar politiskiem skandāliem, tehniskajiem un
juridiskajiem ierobežojumiem, kas saistīti ar
izvēlēto saziņas kanālu izmantošanu, t.i.,
ārējiem faktoriem, kurus nebija iespējams
paredzēt.

Katra uzraudzības jeb monitoringa procesa
uzmanības centrā ir dati. Datu vākšanas rīki ir
integrēti līdzdalības budžetēšanas procesos, lai
nodrošinātu procesu nepārtrauktu norisi.
Vairāk par uzraudzības rīkiem lasi Komunikācijas un
informācijas izplatīšanas plāna vadlīnijās, 52-53.lpp.

Finanšu uzraudzība mēra izdevumus un
salīdzina tos ar plānoto budžetu. Tas ļauj
izvairīties no pārtēriņa vai izšķērdēšanas vai
savlaicīgi reaģēt uz tiem un sagatavoties
finanšu pārskatiem.
Ietekmes uzraudzība novērtē īstenoto
pasākumu ietekmi uz mērķa grupām ilgākā
laika posmā, lai parādītu, vai labklājība (vai
konkrēta problemsituācija) uzlabojas. Tas ir
vissarežģītākais uzraudzības veids, un to drīzāk
var uzskatīt par novērtēšanu. Ietekmes rādītāji
jānosaka un ieguvumi jādemonstrē
iedzīvotājiem, jo viņus drīzāk interesē ietekme,
nevis procesa vai komunikācijas un izplatīšanas
tehniskā uzraudzība.
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KOMUNIKĀCIJAS UN
IZPLATĪŠANAS PASĀKUMU
NOVĒRTĒŠANA
NOVĒRTĒŠANAS MĒRĶIS IR NOTEIKT VEIKTO
PASĀKUMU IEDARBĪBU, EFEKTIVITĀTI,
LIETDERĪBU UN ILGTSPĒJU, KĀ ARĪ IZVĒRTĒT
IEGULDĪJUMU ATBILSTĪBU SASNIEGTAJIEM
REZULTĀTIEM.
Vērtēšanā galvenā uzmanība tiek pievērsta
sagaidāmajam un faktiski sasniegtajiem
rezultātiem, pārbaudot rezultātu ķēdi
(ieguldījumus, rezultātus, iznākumus un ietekmi),
procesus, kontekstuālos faktorus un
cēloņsakarības, lai izprastu sasniegumus vai to
trūkumu.

APTAUJAS
Veids, kā sistemātiski un standartizēti vākt
informāciju tieši no iesaistītajām personām: visiem
respondentiem tiek uzdoti vienādi jautājumi par
ieguldījumiem, procesiem, rezultātiem un ietekmi.
Pastāv vairāki apsekojumu vākšanas veidi: izdales
materiāli, aptaujas pa pastu un tālruni, klātienes un
elektroniskās aptaujas. Lai novērtētu izmaiņas laika
gaitā, ieteicams aptaujas veikt regulāri.

INTERVIJAS
Intervijas var iedalīt pēc to veikšanas veida telefonintervijas, datorizētas intervijas, elites
intervijas, dzīvesstāsti, mājsaimniecību apsekojumi
un ekspertu intervijas. Galvenokārt izmanto
novērtējumos, kad padziļinātas analīzes nolūkā
nepieciešams iegūt plašākas atbildes.

Visaptveroša un metodiska pieeja līdzdalības
novērtēšanai var uzlabot izpratni par to, kur, kad,
kāpēc un kā sabiedrības līdzdalība darbojas vai
nedarbojas. Novērtēšana palīdz ieinteresētajām
personām un praktiķiem saprast, kāda veida
līdzdalība rada konkrētus rezultātus.
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FOKUSGRUPAS

PASAULES KAFEJNĪCAS

Fokusgrupa ir definēta kā mijiedarbībā esošu
indivīdu grupa ar kopīgām interesēm vai
īpašībām, ko moderators sapulcējis kopā, lai
ievāktu un apkopotu datus.

Pasaules kafejnīcas ir organizētas grupu diskusijas,
kas noris nepiespiestā gaisotnē un apskata
pētniekiem un dalībniekiem būtiskus jautājumus un
tēmas.

Grupu padziļinātās intervijas parasti pulcē 7-10
respondentus (kas nav pazīstami viens ar otru),
lai savāktu informāciju grupas līmenī, tomēr tās
ir pārāk mazas, lai būtu reprezentatīvas.

Salīdzinot ar fokusgrupām, pasaules kafejnīca ir
mazāk formāla, un respondentu grupā var būt
jebkāds dalībnieku skaits.

Fokusgrupu intervijās nevar novērtēt individuālo
progresu, drīzāk tiek apkopoti priekšstati,
attieksme un idejas turpmākai analīzei. Laba
metode projektu, iniciatīvu vai programmu
izstrādei un uzlabošanai.
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Sesijas laikā dalībnieki rotācijas kārtībā darbojas
4-5 dalībnieku grupās un apspriež atbildes uz
konkrētiem jautājumiem. Rotācija ļauj attīstīt idejas
un sarunas, pārejot no vienas tēmas uz citu. Šī
metode ir īpaši izstrādāta, lai risinātu lēmumu
pieņemšanas un efektīvas plānošanas jautājumus.
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DOKUMENTU PĀRSKATS

Pamatdatu vākšanas veids, pārskatot esošos
dokumentus: ziņojumus, stratēģijas, aktivitāšu
žurnālus, darbības novērtējumus, finansējuma
priekšlikumus, sanāksmju protokolus, informatīvos
biļetenus, mārketinga materiālus utt. Tas palīdz
atklāt atšķirības starp oficiāliem paziņojumiem,
darbības plāniem un faktisko īstenošanu.
Dokumentu pārskatīšana ir salīdzinoši lēts un labs
informācijas avots, ko var veikt gan iekšēji, gan
ārēji, atkarībā no pārskatāmo dokumentu
īpašumtiesībām.

NOVĒROJUMI

Elastīga pieeja kvantitatīvu un kvalitatīvu datu
vākšanai, novērtējot procesu vai situāciju un
dokumentējot redzēto un dzirdēto. Tā ļauj pamanīt
darbības un uzvedību dabiskā kontekstā, lai sniegtu
ieskatu par kādu notikumu, turpmāko sesiju vai citu
darbību. To var piemērot papildus citām metodēm piemēram, fokusa grupām, intervijām.

Vairāk par līdzdalības budžetēšanas izvērtēšanu
lasi Komunikācijas un informācijas izplatīšanas
plāna vadlīnijās, 54-57.lpp.

EKSPERIMENTS

Eksperimenti ir īpaši sagatavoti pasākumi, lai
konkrētus cilvēkus novietotu konkrētā mākslīgi
radītā situācijā un iegūtu atgriezenisko saiti par
kādu jautājumu. Eksperimentam jābūt
atkārtojamam. Tas nozīmē, ka jebkuram citam
pētniekam ir iespēja iegūt tādu pašu vai ļoti
līdzīgu rezultātu, atkārtojot eksperimentu tādos
pašos apstākļos.
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ATGRIEZENISKĀ SAITE
Tieši un netieši iesaistītās mērķa grupas un citas
ieinteresētās puses ir būtisks līdzdalības
budžetēšanas novērtēšanas elements.

ATKARĪBĀ NO MĒRĶA UN LĪDZDALĪBAS
BUDŽETĒŠANAS ĪSTENOŠANAS POSMA, IZŠĶIR
TRĪS DAŽĀDUS ATGRIEZENISKĀS SAITES VEIDUS:
1

Atgriezeniskā saite komunikācijas procesa laikā,
kad iedzīvotāji tiek aicināti atbildēt uz aicinājumu
piedalīties līdzdalības pārvaldībā (budžeta
veidošanā), un viņu atbildes tiek rūpīgi pārraudzītas,
analizētas un integrētas lēmumu pieņemšanā. Šajā
gadījumā atgriezeniskās saites dati tiek apkopoti,
lai panāktu lielāku iedzīvotāju iesaisti un uzlabotu
viņu līdzdalības budžetēšanas pieredzi.

2

Atgriezeniskā saite par informācijas izplatīšanas
kvalitāti, kad iedzīvotāji tiek lūgti novērtēt
līdzdalības budžetēšana informācijas izziņošanas
pasākumus – vai informācija tiek izplatīta īstajā laikā,
īstajā auditorijā un vai vēstījumu saturs un forma ir
atbilstoši. Kad iedzīvotāji dalās ar savu viedokli,
viņiem jābūt pārliecinātiem, ka tas tiks atbilstoši
analizēts un pielietots.

3

Atgriezeniskā saite par sasniegtajiem rezultātiem ir
saistīta ar ilgtermiņa novērtējumu, kurā novērtē, kā
tiek īstenotas izvēlētās iniciatīvas, kādi ir precīzi
iniciatīvu rezultāti utt. Var rasties situācija, ka
līdzdalības budžetēšanas iniciatīva beidzas 6
mēnešu laikā un nākamos 6 mēnešus tiek apkopotas
atsauksmes par sasniegtajiem rezultātiem.

Atgriezeniskā saite ir mērķauditorijas reakcija
pēc vēstījuma uztveršanas vai izpratnes. Bez
atgriezeniskās saites divvirzienu komunikācija
ir neefektīva vai nepilnīga.

Līdzdalības budžetēšanas dalībnieku
atgriezeniskā saite faktiski norāda uz to, vai
komunikācijas un informācijas izplatīšanas
pasākumi ir sasnieguši mērķauditoriju un vai
sniegtā informācija ir bijusi atbilstoša.
Atgriezeniskā saite ir komunikācijas un
izplatīšanas efektivitātes mērīšanas kritērijs.
Ja mērķgrupas dalībnieki izsaka vēlmi iesaistīties
līdzdalības budžetēšanā vai demonstrē interesi
par to, tas nozīmē, ka galvenie vēstījumi un
izvēlētie kanāli ir bijuši atbilstoši.
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IETEKMES MĒRĪŠANA
Ietekmes mērīšana ir nepieciešama, lai novērtētu
līdzdalības budžetēšanas un konkrētu iniciatīvu
ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem. Ietekmes
mērījumi parasti aptver vismaz 3 gadu periodu un,
atkarībā no resursiem un līdzdalības
budžetēšanas stratēģijas, izmanto pielāgotu
metodoloģiju, kas ietver gan kvantitatīvus, gan
kvalitatīvus rādītājus.
Vērtēšanas metodoloģija ir pilnībā atkarīga no
līdzdalības budžetēšanas aktivitāšu tēmām, un tā
ir jāvērtē dinamikā. Regulāra ietekmes
izvērtēšana ir svarīga, jo pārmaiņas (ietekme)
notiek pakāpeniski un neviena atsevišķa iniciatīva
nevar solīt tūlītējus rezultātus plašā mērogā.
Ietekmes mērīšanas sistēmai kā instrumentam būtu
jāietver novērtējums par to, kā iedzīvotāji uztver
līdzdalības budžetēšanu (piemēram, cik
apmierināti iedzīvotāji ir ar īstenoto projektu), un
plašāka konteksta rādītāji, kas ir īpaši saistīti ar
līdzdalības budžetēšanas tēmām vai jomu.
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IETEKMES NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMAS RĀDĪTĀJU
PIEMĒRI
IEDZĪVOTĀJU KULTŪRAS
DZĪVES VEICINĀŠANA
Iedzīvotāju skaits, kas
iesaistījies katrā no
kultūras pasākumiem;
tūristu skaits, kas apmeklē
pilsētu/novadu;
jaunizveidoto kultūras
organizāciju un radošo
nozaru jaunuzņēmumu
skaits;

JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBAS
VEICINĀŠANA
Apmācību jauniešiem
skaits;
Pašvaldībā apmācīto
jauniešu skaits;
Piesaistīto jaunatnes
darbinieku skaits;
Jauniešu jaunuzņēmumu
skaits;

organizēto kultūras
pasākumu skaits;

Prakes vietu skaits
jauniešiem;

bērnu un jauniešu skaits,
kas iesaistīti
mākslinieciskās aktivitātēs;

Jauniešu uzņēmējdarbības
infrastruktūras kvalitāte;

Iedzīvotāju apmierinātības
līmenis ar reģiona kultūras
dzīvi utt.

Jauniešu apmierinātības
līmenis ar izglītību un
nodarbinātību veicinošiem
pasākumiem u.c.

Vairāk par galveno darbības rādītāju
noteikšanu lasi Komunikācijas un informācijas
izplatīšanas plāna vadlīnijās, 60.-62.lpp.
www.empaci.eu
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