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1
Pārskats

Eiropas	pilsoņu	iniciatīva	sniedz	ES	iedzīvotājiem	unikālu	iespēju	veidot	Eiropas	politiku,	aicinot	Eiropas	Komisiju	
(Komisija)	ierosināt	tiesību	aktus	par	jautājumiem,	kas	ietilpst	tās	kompetencē.	Lai	iniciatīva	tiktu	iekļauta	Komisijas	
darbakārtībā,	iniciatīvas	organizatoriem	jāsavāc	paziņojumi	par	atbalstu	no	vismaz	viena	miljona	pilsoņu	vismaz	
septiņās	ES	dalībvalstīs.	Lai	savāktu	paziņojumus	par	atbalstu,	organizatoriem	tiek	doti	12	mēneši	laika.	Vākšana	
jāuzsāk	6	mēnešu	laikā	pēc	iniciatīvas	reģistrācijas,	taču	sākuma	datumu	var	brīvi	izvēlēties.

Ja	vēlaties	uzzināt	vairāk	par	to,	kā	reģistrēt	Eiropas	pilsoņu	iniciatīvu,	ielūkojieties	norādījumos	par	to,	kā uzrakstīt 
iniciatīvu.	Esat	iecerējuši	īstenot	iniciatīvu,	taču	vēlaties	saņemt	neatkarīgu	padomu?	Izmantojot	Eiropas	Pilsoņu	
iniciatīvas	foruma	funkciju	“LŪGT	PADOMU”,	iniciatīvas	sagatavošanas	posmā	varat	saņemt	palīdzību,	kas	domāta	
tieši	jums.	

12	mēnešu	laikā	savākt	vairāk	nekā	vienu	miljonu	paziņojumu	par	atbalstu	no	ES	pilsoņiem	vismaz	septiņās	
dažādās	valstīs:	to	ir	vieglāk	pateikt,	nekā	izdarīt.	Lai	kampaņa	noritētu	sekmīgi	un	neapstātos	pie	šķēršļiem,	laikus	
sagatavojiet	kampaņas	plānu	un	sagādājiet	tā	īstenošanai	vajadzīgos	resursus:

•	 izveidojiet	un	koordinējiet	kampaņas	komandu,	kura	prasmīgi	darbojas	dažādās	valstīs,	runā	dažādās	valodās	
un	sadarbojas	ar	dažādiem	partneriem;

•	 izvēlieties	skaidrus	un	saskanīgus	kampaņas	pamatvēstījumus,	tomēr	paredziet	iespēju	pielāgoties	vietējiem	
apstākļiem;

•	 radiet	vizuālu	identitāti;

•	 izveidojiet	iniciatīvas	kampaņai	veltītu	tīmekļvietni;

•	 noskaidrojiet	galvenos	saziņas	kanālus.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_lv
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Atbalsta	infrastruktūra	ES	
mērogā

Lielākos	panākumus	guvušas	Eiropas	pilsoņu	iniciatīvas	kampaņas,	
kas	balstītas	uz	pamatiem,	kuri	ielikti	vēl	pirms	iniciatīvas	priekšlikuma	
sagatavošanas.	Ja	vēl	neesat	iesaistījušies	spēcīgā	Eiropas mēroga tīklā,	
vispirms	izveidojiet	organizatoru	grupas	kodolu,	kas	var	jūs	atbalstīt.	Ideālā	
gadījumā	tīklam	vajadzētu	būt	izveidotam	vēl	pirms	iniciatīvas	uzsākšanas,	
taču	pie	tā	veidošanas	(vai	nostiprināšanas)	varat	strādāt	arī	laikā	starp	
iniciatīvas	reģistrāciju	un	parakstu	vākšanas	sākumu.	Centieties	nodibināt	
kontaktus	ar	organizētiem	un	aktīviem	citu	dalībvalstu	iedzīvotājiem	un	
organizācijām,	kam	ir	tādas	pašas	intereses	un	rūp	tie	paši	jautājumi.	Ja	
šāds	tīkls	jau	pastāv,	apsveriet	turpinājumā	minētos	priekšdarbus,	kurus	jūs	
varētu	veikt	kopā	ar	saviem	Eiropas	partneriem	(sk.	arī	norādījumus	par	to,	
kā meklēt partnerus).

•	 Centieties	izprast	katra	partnera	mērķus:	tie,	visticamāk,	nebūs	
pilnīgi	vienādi.	Izvirziet	kampaņas pamatmērķus,	kuriem	var	
pieslieties	visi	partneri.

•	 Pārdomāti	izvēlieties dažas dalībvalstis (vēlams vismaz septiņas),	
kurās	temats	jau	ir	labi	zināms	un	tiek	plaši	atbalstīts	un	kurās	ir	
spēcīgs	partneris;	tas	palīdzēs	kampaņu	izvērst	tieši	tur,	kur	izredzes	
gūt	panākumus	ir	vislielākās.

•	 Izpētiet	katra	partnera	potenciālu	(finansiālie	resursi,	personāls,	
sadarbības	tīkls,	brīvprātīgie	palīgi)	un	vajadzības	gadījumā	stipriniet 
vājākos partnerus,	atrodot	vēl	vienu	partneri	tajā	pašā	valstī.

•	 Vienojieties par finansiālajiem aspektiem:	vai	kampaņa	tiks	
finansēta	katrā	valstī	atsevišķi,	vai	arī	resursi	nonāks	“kopējā	katlā”	
un	tiks	iedalīti	pēc	vajadzības?

•	 Izlemiet,	kā	kampaņa	tiks	koordinēta:	kādus	iekšējās	saziņas	
līdzekļus	partneri	izmantos	un	kādā	valodā	sazināsies?

•	 Izraugieties	valstu komandas un koordinācijas komandas	un,	ja	
iespējams,	sagādājiet	iespēju	visiem	satikties	klātienē.

•	 Pēc	iespējas	agrāk	sāciet	regulāri sadarboties	(izmantojot	saziņas	
līdzekļus	un	valodas,	par	ko	esat	vienojušies)	kampaņas	plāna	
izstrādē.	Ātri	noskaidrojiet	un	novērsiet	iekšējās	saziņas	problēmas.

Ieteikumi
Efektīva	saziņa	starptautiskajā	
kampaņas	komandā	var	palīdzēt	
dalīties	ar	idejām,	metodēm	
un	materiāliem	(tekstiem,	
attēliem	u.	c.)	un	novērst	kļūdu	
atkārtošanos.	Izmantojiet modeli 
“rumba–spieķi–aploce”:	centrālie	
koordinatori	atbalsta	un	vada	
valstu	komandas,	bet	valstu	
komandas	savā	starpā	var	viegli	
sazināties,	izmantojot	WhatsApp	
grupu,	Slack	un/vai	Skype.
Komunikācijas plāns	aptver	trīs	
galvenos	posmus.
•	Priekšdarbi:	šajā	posmā	
galvenais	uzdevums	ir	pulcināt	
ieinteresētās	personas	un	
sagatavot	un	izmēģināt	
kampaņas	vēstījumus	un	
materiālus.

•	Sabiedriskā kampaņa:	12	
mēnešus	ilgs	intensīva	darba	
periods,	kurā	varat	vākt	
paziņojumus	par	atbalstu	un	visi	
centieni	ir	vērsti	uz	vienu	vienīgu	
mērķi	–	savākt	vienu	miljonu	
parakstu.

•	Turpinājums:	lai	kāds	arī	nebūtu	
jūsu	iniciatīvas	rezultāts,	jūs,	
iespējams,	vēlēsieties	uzturēt	
kontaktus	ar	ieinteresēto	
personu	un	atbalstītāju	tīklu.

Vispirms	nosakiet	svarīgāko 
mērķauditoriju.	Katrā	valstī,	kurā	
grasāties	īstenot	kampaņu,	tā	var	
būt	atšķirīga	
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Kas ir jūsu svarīgākā mērķauditorija?
•	Padomājiet,	kādās grupās	jūs	visvieglāk	atradīsiet	cilvēkus,	kas	būs	gatavi	parakstīt	paziņojumus	par	atbalstu	jūsu	iniciatīvai.	
Nepaļaujieties	uz	intuīciju	–	gādājiet	par	to,	lai	jūsu	analīze	balstītos	uz	pienācīgu	izpēti.

•	Svarīgākās	mērķgrupas	jums	palīdzēs	noskaidrot	arī	partnerus	dažādās	kampaņas	valstīs,	jo	tieši	viņi	vietējos	apstākļus	
pārzina	vislabāk.

•	 Iztēlojieties	četrus	vai	piecus	tipiskus	atbalstītājus	–	fiktīvas	personas	ar	konkrētu	vārdu,	dzimumu,	vecumu,	profesiju,	
interesēm,	piederību	organizācijām	vai	partijām	utt.	Uzzīmējiet	katru	personu.	Padomājiet,	kā	varētu	pievērst	katras	
personas	uzmanību	jūsu	iniciatīvai,	un	izstrādājiet	attiecīgu	stratēģiju.

•	Uzziniet,	kur	attiecīgās	grupas	pulcējas	–	tiešsaistē	un	bezsaistē.	Ir	svarīgi	izvēlēties	vienu	vai	divas	sociālās	platformas,	
kurās	izvērst	kampaņu,	taču	tikpat	nozīmīgas	var	izrādīties	vietas,	kur	cilvēki	tiekas	klātienē.

•	Noskaidrojiet, kādu valodu	viņi	lieto,	kas	viņus	piesaista,	bet	kas	atgrūž.	Šie	aspekti	ne	vienmēr	būs	visām	personām	
vienādi,	tālab	pārliecināties,	ka	esat	uztvēruši	svarīgākās	atšķirības.
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Kampaņas	plāna	būtiska	daļa	ir	pats	plāns.	Katrai lielākai darbībai (visā	
sabiedriskās	kampaņas	gada	garumā)	pēc	iespējas	skaidrāk	nosakiet:

•	 mērķgrupu	vai	grupas;

•	 saziņas	kanālus,	ko	izmantosiet:	tā	varētu	būt	sociāla	platforma,	
piemēram,	Facebook,	un/vai	tradicionālie	mediji;

•	 svarīgākos	vēstījumus;

•	 mediju	formātus;

•	 komunikācijas	satura	radīšanai	vajadzīgo	laiku	un	resursus:	vai	
ieceres	ir	reālistiskas?

•	 darbības	sākuma	un	beigu	datumu;

•	 mērķus:	cik	daudz	parakstu	vajadzētu	savākt	katrā	darbībā?

Pārdomāta	komunikācijas	stratēģija	rada	sniega bumbas efektu.	Centieties	
ieplānot	darbības	tā,	lai	tās	balstītos	cita	uz	citu.	Piemēram:

•	 Noskaidrojiet	pirmo	parakstītāju	vidū	valstī	populāru	slavenību.

•	 Centieties	viņu	piesaistīt,	tvītojot,	ka	daudzi	viņa/viņas	sekotāji	
iniciatīvu	jau	parakstījuši.	Pajautājiet,	vai	arī	viņš/viņa	domā	to	
parakstīt.

•	 Izlieciet	saturu,	kas	būs	pievilcīgs	citiem	sekotājiem	(sevišķi	tad,	ja	
viņš/viņa	iniciatīvu	tiešām	paraksta).

•	 Piesaistiet	šim	stāstam	mediju	interesi.

•	 Atkārtojiet	to	pašu	ar	citu	slavenību.

Ieteikums
Svarīgi	ir	izvēlēties	pareizo	
laiku.	Neplānojiet	lielas	
kampaņas	aktivitātes	vasaras	vai	
Ziemassvētku	brīvdienās,	kad	
cilvēki	var	būt	aizņemti	ar	citām	
lietām.	Tā	vietā	ķeriet	mirkli:	
sekojiet	līdzi	vietējās	politikas	
norisēm.	Izmantojiet	attiecīgus	
nacionāla	un	reģionāla	mēroga	
pasākumus	un	debates,	kurās	
cilvēki	jau	pārrunā	jūsu	iniciatīvas	
tematu,	jo	tie	var	jūtami	kāpināt	
kampaņas	ietekmi.
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Mārketinga	stratēģija

Ne	visas	Eiropas	pilsoņu	iniciatīvas,	kurām	izdevies	savākt	vienu	miljonu	
parakstu,	ir	rīkojušas	kampaņas	tikai	sociālajos	medijos	vien.	Taču	tās	visas	ir	
atzinušas,	ka	sociālie	mediji	ir	ļoti	spēcīgs	līdzeklis,	lai	iegūtu	atbalstu.	Citas	
stratēģijas	izcilus	panākumus	varējušas	gūt	valstij	specifisku	apstākļu	dēļ.	
Tomēr	katrai	iniciatīvai	lieti	noderēs	iedarbīga	sociālo	mediju	mārketinga	
stratēģija,	kuras	izstrādē	vēlams	ievērot	šādu	secību.

•	 Nosakiet	mērķkopienas.

•	 Izvēlieties	vienu	sociālo platformu	(maksimums	divas),	ko	labprāt	
izmanto	mērķkopiena:	ideālā	gadījumā	tā	būs	platforma,	kuru	jūs	vai	
jūsu	partneri	jau	plaši	lieto.

•	 Nosakiet	starpniekus un influencerus,	kuriem	kampaņas	
mērķauditorijas	vidū	ir	daudzi	sekotāji.

•	 Esiet	radoši	un	izvēlieties	savai	iniciatīvai	īsu, trāpīgu un viegli 
saprotamu nosaukumu,	ko	var	viegli	pārtulkot	citās	valodās,	
piemēram,	“Stop	glyphosate”	(Apturēt	glifosātu),	“End	the	cage	
age”	(Izbeigt	sprostu	laikmetu)	vai	“Housing	for	all”	(Mājokli	visiem).	
Parūpējieties	par	tīkamu	un	pievilcīgu	grafisko	un	vizuālo	tēlu.

•	 Izstrādājiet	(un	izmēģiniet)	piemērotus materiālus un vēstījumus:	
katram	satura	elementam	vajadzētu	spēt	pārliecināt	mērķauditoriju,	
tātad	tam	jābūt	uzrakstītam	skaidri	un	kodolīgi,	lai	to	varētu	
izmantot	visos	mediju	kanālos.

•	 Kampaņu	izvērsiet	viļņveidīgi:	ja	varat	atļauties,	atvēliet	nelielas	
naudas	summas,	lai	promotētu izliktās ziņas,	kas	darbojas	īpaši	labi.

•	 Rūpīgi	uzraugiet	rezultātus,	ja	iespējams,	izsekojiet	lietotāja	ceļam.	
Kas	liek	cilvēkiem	apstāties	ceļā	uz	tiešsaistes	parakstu	vākšanas	
sistēmu?	Kas	viņus	aptur?	Vai	varat	to	novērst?	Atsauksmju	un	
rezultātu	apkopošana	palīdzēs	pilnveidot	vēstījumus	un	kampaņu.

Ieteikumi
•	Atbildiet	uz	komentāriem	un	
jautājumiem:	neļaujiet	troļļiem	
sevi	izprovocēt,	izturieties	
pieklājīgi,	bet	stingri.	Jūsu	
kopiena	jūs	aizsargās,	tāpēc	
bloķējiet	uzstājīgus	naida	
kurinātājus.

•	Esiet	pacietīgs:	lai	gan	jūsu	
galvenais	mērķis	ir	potenciālos	
parakstītājus	ievirzīt	iniciatīvas	
parakstu	vākšanas	sistēmā,	
taisnākais	ceļš	ne	vienmēr	būs	
arī	pats	ātrākais.

•	Aiciniet	starpniekus	un	
influencerus	kopīgot	svarīgākās	
ziņas,	ko	esat	izlicis.

•	 Izmantojiet	lielus	pasākumus,	
piemēram,	konferences,	
vai	nacionālās	televīzijas	
programmas	un	ar	tām	saistītos	
tēmturus,	lai	vēstījumu	
sadzirdētu	jaunas	grupas.
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Galveno	vēstījumu	
formulēšana

Izstrādājot	vai	izmēģinot	kampaņas	galvenos	vēstījumus,	atbildiet	uz	šādiem	
jautājumiem.

•	 Kā	savas	iniciatīvas	mērķi	jūs	dažos	teikumos	izskaidrotu	savai	
vecmāmiņai	vai	kaimiņam?

•	 Kā	jūs	to	izskaidrotu	desmitgadīgam bērnam?

•	 Formulējiet	savu	skaidrojumu	tikai	piecos vārdos,	turklāt	centieties	
izteikties	saprotami,	nevis	pārgudri.

•	 Pārliecinieties,	ka	jūsu	vēstījumi	ir	pozitīvi.

•	 Vienkāršos	vārdos	izskaidrojiet	Eiropas	pilsoņu	iniciatīvas	procesu,	
piemēram,	kāpēc	potenciālajiem	atbalstītājiem	jāaizpilda	vesela	
veidlapa?	Kas	uzlabosies,	ja	izdosies	panākt	izmaiņas	ES	tiesību	
aktos?	
Izmantojiet	saziņas	materiālus,	kas	Eiropas	pilsoņu	iniciatīvas	
tīmekļvietnē	pieejami	visās	ES	oficiālajās	valodās.	

•	 Lokalizējiet	savus	vēstījumus	ikvienā	valstī,	kurā	grasāties	rīkot	
kampaņu.	Uzrunājiet	cilvēkus	vietējā	valodā	vai	valodās	un	
respektējiet	viņu	kultūrvidi.	

•	 Izmēģiniet	savus	vēstījumus	uz	dažiem	mērķauditorijas	
pārstāvjiem.	Vai	viņi	reaģē	tā,	kā	bijāt	iecerējuši?

https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_lv
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Saziņas	kanāli

Kampaņai veltīta tīmekļvietne	var	būt	lielisks	instruments,	ja	tā	ir:

•	 viegli atrodama:	reģistrējiet	domēna	nosaukumu,	kas	ir	īss,	trāpīgs	un	viegli	iegaumējams;

•	 daudzvalodīga:	saturs	pieejams	visu	kampaņas	mērķvalstu	valodā;

•	 informatīva:	īsi	un	skaidri	izklāstiet	problēmu,	ko	vēlaties	novērst	ar	savu	iniciatīvu,	piedāvāto	risinājumu,	
Eiropas	pilsoņu	iniciatīvas	norisi	un	plānoto	laika	grafiku;

•	 aizraujoša:	saistoši	un	pievilcīgi	vizuālie	materiāli,	piemēram,	grafiki	vai	video,	var	palīdzēt	izplatīt	jūsu	
vēstījumu	un	piesaistīt	uzmanību;

•	 motivējoša:	teju	reāllaikā	ziņojiet	par	katrā	valstī	savākto	parakstu	skaitu	un	to	kopējo	skaitu,	lai	mudinātu	
citus	potenciālos	parakstītājus	un	motivētu	koordinatorus	un	brīvprātīgos;

•	 noderīga:	ievietojiet	saites	uz	citu	lietderīgu	informāciju;

•	 uzvedinoša:	tajā	ir	labi	pamanāma	poga,	kas	ved	uz	parakstu	vākšanas	tiešsaistes	sistēmu.

Sociālo mediju izmantošana

Pēc	iespējas	drīzāk	izlemiet,	kuras	sociālās	platformas	(Twitter,	Facebook,	LinkedIn,	Instagram,	YouTube	utt.)	un	kādus	
lietotāju	kontus	izmantosiet.	Vai	kampaņai	izmantosiet,	piemēram,	jau	esošas	partneru	Facebook	lapas	vai	izveidosiet	
tai	īpašu	lapu?	Vai	tā	būs	viena	lapa	ar	saturu	vairākās	valodās	vai	atsevišķa	lapa	katrā	valstī,	kurā	kampaņa	plānota?

Ja	domājat	izveidot	vienu	vai	vairākus	kampaņas	kontus,	dariet	to	pēc	iespējas	drīzāk	–	krietnu	laiku	pirms	kampaņas	
sākuma,	lai	pagūtu	izveidot	atbalstītāju	kodolu	ar	starpniekiem	un	influenceriem.	Sekotāju	skaitam	pieaugot,	sāciet	
pieminēt	iniciatīvu,	tad	popularizējiet	to	pēc	iespējas	plašāk	un	radiet	skaļu	reklāmu,	informējiet	cilvēkus	par	
iniciatīvas	sagatavošanas	un	reģistrācijas	procesu,	aiciniet	izteikties	un/vai	lūdziet	palīdzību.	Atsauksmes	palīdzēs	
pieslīpēt	vēstījumus	un	pielāgot	tos	vietējai	mērķauditorijai.	Centieties	uz	visiem	komentāriem	reaģēt	pozitīvi,	kad	
vien	tas	iespējams.	Ja	svarīgs	influenceris	kopīgo	jūsu	saturu,	atbildiet	ar	to	pašu:	kopīgojiet	viņa	izlikto	ziņu.	Radiet	
“troksni”	un	esiet	gatavi	personiski	atbildēt	uz	katru	komentāru.	Sagatavojiet	atbildes	uz	visiem	iespējamajiem	
jautājumiem.	Gādājiet	par	to,	lai	paziņojumu	par	atbalstu	būtu	viegli	parakstīt.
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Ja	saziņai	atvēlētais	budžets	to	atļauj,	sagatavojiet	multimediju	saturu,	kas	
īpaši	piemērots	sociālajiem	medijiem:	infografikas,	animētus	GIF	attēlus,	
fotogrāfijas,	īsus	videoklipus.	Ja	parūpēsieties	par	daudzvalodību,	saturu	
varēs	izmantot	visās	kampaņas	valstīs:	izteiksmīgu	video	bez	runāta	teksta	
var	papildināt	ar	īsu	rakstisku	informāciju	attiecīgās	mērķvalsts	valodā.	Šāds	
saturs	ir	arī	ilgmūžīgāks:	varat	izplatīt	to	atkārtoti	ar	dažādiem	aicinājumiem	
rīkoties.	Ieteicams	kampaņai	izmantot	vienu	starptautisku	kampaņas	tēmturi	
un	novirzīt	trafiku	uz	savu	tīmekļvietni.

Reklāmpasākumi

Tā	kā	resursi	nav	bezgalīgi,	tie	jāiegulda	tur,	kur	to	ietekme	varētu	būt	
vislielākā.	Fakts,	ka	pasākumā	piedalīsies	daudz	cilvēku,	nebūt	negarantē,	
ka	savāksiet	daudz	parakstu.	Un	otrādi:	ja	domājat,	ka	par	iniciatīvu	varētu	
interesēties	neliela	pasākuma	apmeklētāju	vairākums,	varētu	būt	vērts	tajā	
piedalīties.

Kādi reklāmas materiāli	varētu	noderēt?

•	 Pastkartes vai vizītkartes	ar	kampaņas	saukli,	URL	un	tēmturi	(katrā	
valodā),	ko	brīvprātīgie	un	atbalstītāji	var	izplatīt	potenciālajiem	
parakstītājiem.

•	 Parastas fotokopijas,	kuras	var	izdalīt	kopā	ar	veidlapām	(katrā	
valodā)	un	kurās	izskaidroti	sarežģīti	termini	un	pastāstīts,	kāpēc	
paziņojumā	par	atbalstu	jānorāda	personas	dati.

Ieteikumi
•	Piesaistiet	sekotājus,	piedaloties	
saturīgās	sarunās	un	darbojoties	
kopienās,	kas	saistītas	ar	jūsu	
iniciatīvas	tematu.

•	Esiet	pamanāmi,	oriģināli	un	
patiesi.

•	Nevilcinieties	ar	atbildēm	
un	regulāri	izlieciet	ziņas,	
lai	darbotos	pēc	iespējas	
interaktīvāk.	Izmantojiet	
tēmturus,	pievienojiet	tagus	
citiem	lieliem	kontiem,	kas	
sasaucas	ar	jūsu	iniciatīvu,	un	
izmantojiet	tādus	interaktīvus	
elementus	kā	aptaujas,	“dzīvās”	
funkcijas	vai	“Jautājumi	un	
atbildes”.	Parūpējieties,	lai	
jūsu	lapas	būtu	aizraujošas,	
izklaidējošas	un	vizuāli	
pievilcīgas.

•	Mudiniet	atbalstītājus,	
brīvprātīgos,	starpniekus	un	
influencerus	kopīgot	kampaņas	
saturu.	Pārraugiet	rezultātus.	

•	Atkārtojiet	un	replicējiet	to,	kas	
katrā	valstī	darbojas	vislabāk,	un	
pielāgojiet	vai	atmetiet	to,	kas	
nedarbojas	īsti	labi.

Ieteikums
Nelaidiet	garām	izdevību	uzstāties	
pasākumos,	kurus	apmeklējat.	
Daudzus	atbalstītājus	var	iegūt	arī	
piecās	minūtēs,	ja	vien	uzstāšanās	
ir	pārliecinoša	un	argumenti	
spēcīgi.
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Te sniegtā informācija ir tikai padoms potenciālajiem pilsoņu iniciatīvu organizatoriem. Eiropas 
Komisijai tā nav juridiski saistoša. Tā nav izsmeļoša un nav uzskatāma par līgumu oficiālu 
skaidrojumu. Komisija neatbild par sekām, kas var rasties, izmantojot šajā lapā iekļauto informāciju..

Darbs ar presi

Ja	vien	jums	un/vai	jūsu	partneriem	jau	nav	izveidotas	sabiedrisko	attiecību	
komandas,	kuru	rīcībā	ir	pietiekami	resursi,	netērējiet	pārāk	daudz	laika,	
gatavojot	paziņojumus	presei.	Tā	vietā	mēģiniet	nodibināt	personiskus	
kontaktus	ar	atsevišķiem	žurnālistiem,	kuri	jau	ir	rakstījuši	par	tematiem,	kas	
tuvi	jūsu	iniciatīvas	idejai.	Gan	centrālajā	kampaņas	komandā,	gan	katras	
valsts	komandā	vajadzētu	būt	vismaz	vienam	dalībniekam,	kas	prot	brīvi	un	
nepiespiesti	izteikties	televīzijas	vai	radio	ēterā.	Necentieties	pievērst	tikai	
lielo	nacionālo	laikrakstu	vai	raidorganizāciju	uzmanību.	Mediju	interese	
nereti	ir	lavīnveidīga:	izcils	raksts	vietējā	laikrakstā	var	piesaistīt	reģionālās	
preses	uzmanību	utt.	Nekad	nelaidiet	garām	izdevību	tikties	ar	žurnālistu.	
Blogeri,	videoblogeri	un	citi	sociālie	influenceri	nereti	var	jūtami	ietekmēt	
kopienas,	kas	pievērsušās	konkrētiem	tematiem.

Sīkāka	informācija	par	veiksmīgām	iniciatīvu	kampaņām	atrodama	“Veiksmes	
stāstu”	lapās:

•	 “One of us”	(Viens	no	mums)

•	 “Right2Water”	(Tiesības	uz	ūdeni)

•	 “Stop glyphosate”	(Apturēt	glifosātu)

•	 “Stop vivisection”	(Izbeigt	vivisekciju)

•	 “Minority SafePack”	(vēl	nav	pieejama)

Ja vēlaties saņemt tieši jums domātu un neatkarīgu padomu par to, kā organizēt 
kampaņu, dodieties uz Eiropas pilsoņu iniciatīvas foruma sadaļu “Lūgt padomu” 
un iesūtiet jautājumu. Individuāli pielāgotu padomu saņemsiet vēlākais pēc 
astoņām darbdienām.

Ieteikumi
•	Sazinieties	ar	žurnālistiem	
sociālajos	medijos,	kopīgojiet	
viņu	saturu,	ja	tas	saistīts	ar	
jūsu	iniciatīvu,	un	paskaidrojiet,	
kāpēc	izrādāt	interesi.

•	Vēlāk	pārejiet	uz	tiešām	ziņām,	
e-pasta	vēstulēm	un	telefona	
zvaniem.

•	Ne	tikai	lūdziet	atspoguļot	
tematu,	bet	padomājiet,	kāds	
varētu	būt	jūsu	pienesums	
(reālu	personu	stāsti,	politiskā	
aktualitāte,	fotogrāfijas	utt.).
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