
                                          

                                                                                                                           

Avots: Rokasgrāmata par riteņbraukšanas infrastruktūru un veicināšanu 

Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidēja izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz 

2020.g.                                                                                                          

KOMUNIKĀCIJA 

 

Kāpēc komunikācija ir svarīga? 

 

Dažādās Eiropas valstīs velosipēdu uztver atšķirīgi. 

Tur, kur riteņbraucēju jau ir daudz, attieksme 

parasti ir pozitīva vai vismaz neitrāla. Tomēr 

daudzviet riteņbraukšanu uzskata par vecmodīgu, 

neērtu, bīstamu un tikai sportistiem domātu 

nodarbi vai pat asociē ar nabadzību. Turklāt tā 

uzskata ne tikai vienkāršie iedzīvotāji, bet arī 

politiķi, kas pieņem lēmumus. Šobrīd, kad 

saskaramies ar daudzām autotransporta radītajām 

problēmām pilsētās, ir īstais laiks pārvērtēt 

riteņbraukšanas sniegtās priekšrocības.  

 

Riteņbraukšana pilsētā ir labs veids kā 

parvietoties pilsētā, jo tā ir:  

 

o pielāgojama un aizraujoša; 

o uzlabo dzīves kvalitāti; 

o samazina izdevumus; 

o uzlabo veselību; 

o droša; 

o piemērota vēsturiskajai pilsētvidei; 

o videi draudzīga 

o ātrākais pārvietošanās veids pilsētā (5 km 

robežās) 

o energoefektīva 

o paildzina dzīves garumu 

 

Mārketinga komunikācijas elementi  

Riteņbraukšanai ir daudz priekšrocību, taču visas 

tās vienā reizē uzskaitīt cilvēkiem nebūs efektīvi. 

Katrai atsevišķai mērķa grupai vajadzētu izvēlēties 

to vēstījumu, kas vislabāk atbilst tās vajadzībām 

un priekšstatiem. 

Pirms uzsākt jebkādus komunikācijas pasākumus, 

vispirms ir jāizstrādā stratēģijas plāns. Lai 

ietekmētu cilvēku ikdienas paradumus, uztveri un 

attieksmi, ir jāpielieto sociālā mārketinga 

stratēģija. Ir jāveic tirgus izpēte un jānosaka 

mērķa grupas, lai tā būtu veiksmīga. Turklāt katrai 

mērķa grupai jāparedz arī ieguvums.  Galvenais 

mērķis ir ietekmēt un mainīt cilvēku attieksmi un 

uzvedību, veicot dažādus mārketinga pasākumus.  

Mērķa grupu noteikšana 

Ar velosipēdu var braukt praktiski jebkurš: jauns 

un vecs, vīrietis un sieviete, dažādu sociālo grupu 

pārstāvji, cilvēki ar atšķirīgu fiziskās sagatavotības 

līmeni, daudzos gadījumos arī ļaudis ar invaliditāti.  

 

Mārketingā mērķa grupas ir cilvēki, kuri ir 

potenciālie klienti, - produktu un pakalpojumu 

lietotāji. Taču šīm dažādajām grupām ar 

Mērķa grupa Vēstījums 

Skolēni Riteņbraukšana ir aizraujoša, tā ļauj 
justies brīvam un neatkarīgam. 

Pieaugušie 
 

Riteņbraukšana ir aizraujoša, tā palīdz 
uzturēt labu formu un uzlabo veselību. 

Cilvēki, kas katru 
dienu dodas uz 
darbu 

Riteņbraukšana ietaupa laiku un 
naudu, tā palīdz uzturēt labu formu. 

Riteņbraucēji - 
iesācēji 

Riteņbraukšana ir ātra, viegla un 
elastīga. 

Sievietes Riteņbraukšana ir modē, tā palīdzēs 
uzturēt labu formu. 

Iebraucēji Riteņbraukšana nodrošina 
pārvietošanās brīvību un neatkarību. 
Tas ir ātri un viegli. 

Seniori Riteņbraukšana ir relaksējoša un laba 
veselībai. 

Autovadītāji Riteņbraukšana ir ātra un ērta, tā 
palīdz ietaupīt naudu. 
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PAR PROJEKTU: Projekts mobile2020 tika uzsākts 2011.g.maijā. Tā mērķis ir veidot riteņbraukšanai draudzīgu vidi un labākas mobilitātes iespējas vietējā 

mērogā. Projekts ir pamatā vērsts uz mazām un vidēja lieluma pilsētām (līdz 350,000 iedzīvotāju) 11 Centrālās un Austrumeiropas valstīs. Projekts aktīvi 

veicinās riteņbraukšanu 11 valstīs, ne tikai atsevišķās izvēlētajās pilsētās, bet arī valsts mērogā, ietaupot līdz pat 90,000 t CO2 gadā līdz 2020.gadam. 

atšķirīgām vajadzībām un vēlmēm nederēs viens 

vēstījums. Pastāv dažādas metodes kā noteikt un 

sagrupēt cilvēkus pēc to interesēm un vajadzībām. 

Uzrunājot konkrētu grupu, panākt kādas 

pārmaiņas tās pārvietošanās paradumos ir daudz 

reālistiskāk. Savukārt, ja plānojat aptvert daudzas 

grupas, nepieciešami milzīgi finanšu līdzekļi, 

turklāt jāuzrunā būs ļoti atšķirīgi cilvēki.  

 

Veicināšanas pasākumu izvērtēšana  

Īstenojot riteņbraukšanas veicināšanas 

pasākumus, ir svarīgi izvērtēt to sasniegtos 

rezultātus. „Izvērtēšana dod iespēju salīdzināt 

teoriju (to, ko centieties sasniegt) ar praksi 

(reālajiem rezultātiem). Tas ļauj saprast, vai esat 

pavirzījušies tuvāk saviem sākotnējiem mērķiem. 

Tas palīdz arī pamatot projekta noderīgumu 

plašākai sabiedrībai. Tāpēc izvērtējums ir būtiska 

katra riteņbraukšanas veicināšanas pasākumu 

kopuma sastāvdaļa. 

 

Riteņbraukšanas veicināšanas pasākumi 

Nodaļā apkopoti dažādi komunikācijas pasākumu 

piemēri, sākot ar plašām tēla kampaņām līdz pat 

riteņbraukšanas veicināšanas aktivitātēm, kuras 

nav klasisku kampaņu sastāvdaļa.  

Mārketinga kampaņu un citu komunikācijas 

pasākumu piemēri: 

o Tēla kampaņas un emocionālais aspekts 

o Velopasākumi, testēšana un festivāli 

o Automātiskie velosipēdu skaitītāji 

o Programmas un pasākumi noteiktām 

mērķa grupām 

o Riteņbraukšanas informācijas birojs vai 

eksperts 

o Jauno mediju instrumentu izmantošana 

o Motivējoši finansu instrumenti 

 

Jaunie mediji kā mārketinga instruments 

Kampaņu laikā izstrādā dažādus pakalpojumus, 

kas pieejami internetā, sākot ar vienkāršu 

mājaslapu, kurā apkopta tematiskā informācija, 

un beidzot ar tiešsaistes maršrutu plānotājiem un 

CO2 kalkulatoriem. Informāciju par riteņbraukšanu 

izplata sociālajos tīklos - facebook, draugiem.lv, 

tīmekļžurnālos, video koplietošanas vietnē 

Youtube u.c.  

 

 


