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Kā kļūt par 
popularizētāju
 

EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVA 



Lai vairotu pilsoņu iniciatīvu skaitu, dalības 
aktivitāti un pilsoņu iesaistīšanos, visiem 
ES pilsoņiem ir jāzina, ka pastāv tāds rīks 
kā Eiropas pilsoņu iniciatīva. Tāpēc Eiropas 
Komisija ir apņēmusies visās ES valstīs 
uzlabot sabiedrības informētību un aicina 
ieinteresētās personas iesaistīties un pievērst 
sabiedrības uzmanību Eiropas pilsoņu 
iniciatīvai.   
Varat iesaistīties sabiedrības informēšanā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, 
kļūstot par popularizētāju (angliski: “multiplier”) un stāstot par šo rīku sava 
tīkla dalībniekiem. 

Ir pieejams īpašs jau gatavu materiālu komplekts visās ES oficiālajās valodās. 
Jūs tos varat pielāgot savām vajadzībām. Dažādie materiāli jums noderēs, 
informējot citus, kāpēc šis rīks ir unikāls, kādēļ pilsoņiem tas būtu jāizmanto 
un kā tieši tas darbojas.  

Īpašajā materiālu komplektā ietilpst: 

 \ materiāli, kurus varat publicēt savā tīmekļa vietnē (piemēram, raksts par 
jaunumiem un reklāmkarogi;

 \ materiāli, kurus varat izmantot savos sociālo plašsaziņas līdzekļu 
kanālos (tostarp video, statiski vizuālie materiāli);

 \ materiāli, kurus varat izdalīt pasākumos (tostarp infografikas, skrejlapas, 
prezentācijas u. tml.); 

 \ saziņai domāti materiāli, ar kuriem vērsties pie jūsu tīkla dalībniekiem 
(piemēram, e-pasta vēstules paraugs un kampaņas īss apraksts). 
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1.Īsumā 



2. Paziņošana jūsu tīklam 
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Pirmajā acu uzmetienā var šķist, ka nav viegli 
vairot sabiedrības informētību par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu. Iesakām vispirms informēt jūsu tīkla 
dalībniekus, proti, auditoriju, kas jau klausās, kas 
jums sakāms, un zina par jūsu darbu. 

Kā komunicēt?  

Ir daudz veidu, kā arī ikdienā vērsties pie jūsu tīkla dalībniekiem. Vissvarīgākais ir par 
rīku stāstīt regulāri: bloga ierakstos, rakstos, informatīvos fragmentos (“snippets”), 
e-pasta vēstulēs, zvanot personīgi u.c. Ir būtiski uzturēt jūsu tīkla interesi un 
informētību, regulāri sniedzot jaunu informāciju. 

Zemāk ir daži piemēri, kā varat izmantot mūsu sagatavoto materiālu komplektu, kas 
jums noderēs, informējot par Eiropas pilsoņu iniciatīvu: 

 \ savā tīmekļa vietnē un e-jaunumos iekļaujiet īsu rakstu par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu; 

 \ savā tīmekļa vietnē un e-jaunumos publicējiet interviju vai saceriet bloga 
ierakstu, kurā ir plašākas ziņas par Eiropas pilsoņu iniciatīvu; 

 \ savā tīmekļa vietnē un “YouTube” kanālā publicējiet videomateriālus, kuros 
paskaidrots, kā Eiropas pilsoņu iniciatīva darbojas un kādas ir tās priekšrocības;

 \ savā tīmekļa vietnē izveidojiet īsu informatīvu paziņojumu katru reizi, kad ir 
reģistrēta jauna iniciatīva; 

 \ savā tīmekļa vietnē ievietojiet reklāmkarogu;

 \ tieši (pa e-pastu vai tālruni) sazinieties ar tiem sava tīkla dalībniekiem, kuriem 
varētu būt interese par iniciatīvas ierosināšanu, un pastāstiet, ka viņiem ir šāda 
iespēja;  

 \ izplatiet paziņojumus presei un citus materiālus plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, 
kurus pazīstat.
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Rīki 

• Raksts par jaunumiem 
• Reklāmkarogi
• Video, kuros izskaidrots, kā Eiropas pilsoņu iniciatīva darbojas
• Jūsu dalībniekiem paredzētas e-pasta vēstules paraugs
• Kampaņas īss apraksts



3. Izpratnes veicināšanas pasākumu 
 rīkošana vai dalība tajos 
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Šādi pasākumi ir labs veids, kā satikt ieinteresētās 
personas, dalīties ar informāciju un apmainīties 
ar idejām. Pasākuma rīkošana vai vienkārši dalība 
tajā jums dod iespēju informēt par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu. 

Kā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu runāt izpratnes 
veicināšanas pasākumā?  

Varat dalībnieku priekšā uzstāties ar prezentāciju, viņiem sniedzot vērtīgu informāciju 
un rosinot iesaistīties, nākt klajā ar iniciatīvām vai parakstīt jau esošas iniciatīvas, kā 
arī par šo rīku informēt citus. Pasākumi ir arī iespēja izplatīt drukātus materiālus, 
piemēram, infografikas, skrejlapas u. tml.  

Ko varat darīt: 

 \ dalībnieku ikgadējā sanāksmē organizēt darba grupu par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu; 

 \ pasākumā uzstāties ar prezentāciju par Eiropas pilsoņu iniciatīvu;

 \ savas prezentācijas laikā parādīt videomateriālus par Eiropas pilsoņu iniciatīvu; 

 \ savas organizācijas galvenajā mītnē sarīkot neoficiālu diskusiju; 

 \ rīkot tīmekļseminārus par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, tajā stāstot par šo rīku un 
tā dažādajiem aspektiem; 

 \ piedalīties kāda lielāka līdzdalības demokrātijai veltīta pasākuma organizēšanā;

 \ pasākuma laikā savā stendā izplatīt drukātus materiālus par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu.
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Rīki 

• Prezentācija par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (slaidi)
• Infografikas
• Faktu lapa
• Skrejlapa
• Pastkarte
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4. Sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošana

Sociālie tīkli ir svarīgs informēšanas kanāls, kur 
varat piesaistīt ieinteresēto personu uzmanību un 
veidot kopienu.  

Kā popularizēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu sociālajos 
plašsaziņas līdzekļos? 
Ir ļoti daudz veidu, kā var iesaistīties un informēt sabiedrību dažādos sociālajos 
plašsaziņas līdzekļos (piemēram, “Facebook”, “Twitter” un “Instagram”). Esam 
sagatavojuši vairākus rīkus, kas jums palīdzēs to darīt. 

Dažas idejas, kā izmantot sociālos tīklus, lai popularizētu Eiropas pilsoņu iniciatīvu: 

 \ regulāri savos sociālo tīklu kanālos publicējiet informāciju par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu, izmantojot jau sagatavotos ziņu paraugus; 

 \ lai ieinteresētu auditoriju, publicējiet īsus videomateriālus, kas izveidoti tieši 
sociālajiem tīkliem; 

 \ augšupielādējiet Eiropas pilsoņu iniciatīvas videomateriālus savā “YouTube” 
kanālā;

 \ publicējiet statiskus vizuālos materiālus, kuros ir fakti un skaitļi par Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu;

 \ dalieties ar saturu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un reaģējiet uz šāda veida 
saturu, kas publicēts Eiropas Komisijas galvenajos kontos vietnēs “Facebook”, 
“Twitter”, “Instagram” un “LinkedIn”. Eiropas Komisija par šo rīku aktīvi informē 
sociālajos plašsaziņas līdzekļos, līdz ar to jums vienkārši būtu vēlams dalīties ar 
šo saturu un reaģēt uz to;  

 \ palīdziet sabiedrību informēt par gaidāmajiem pasākumiem, kas ir daļa no 
Eiropas pilsoņu iniciatīvas izbraukuma prezentācijas (angliski: “roadshow”) 
Jaunāko informāciju par gaidāmajiem pasākumiem varat atrast te. 
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Priemonės  

• Sociālajos tīklos publicētu ziņu paraugi
• Video
• Vizuāli materiāli, kas domāti sociālajiem tīkliem

Visus šos rīkus var lejupielādēt tīmekļa vietnē par Eiropas 
pilsoņu iniciatīvas popularizēšanu: https:/europa.eu/
citizens-initiative/communication-material



Eiropas 
pilsoņu 
iniciatīva 


