
Kā pašvaldība var 
īstenot veiksmīgu klimata 
komunikāciju?

Vadlīnijas
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Laika paliek arvien mazāk, ja mēs vēlamies izpildīt Parīzes 
nolīgumu -saglabāt pasaules temperatūras pieaugumu zem 
2 grādiem pēc Celsija (vēlams, zem 1,5 grādiem) šajā gadsimtā. 
Ir laiks pārslēgties uz zaļo domāšanu (green shift). Liela daļa 
tehnoloģiju un politiskās gribas jau ir ieviesta. Svarīgs solis ir 
panākt, lai cilvēki izmantotu pašlaik pieejamās tehnoloģijas. Šajā 
procesā svarīga nozīme var būt komunikācijai klimata jomā. Šīs 
vadlīnijas sniedz konkrētus padomus un ieteikumus par to, kā 
mēs kā pašvaldība varam uzlabot visus saziņas aspektus par 
darbu klimata jomā, lai gūtu panākumus. Saziņa notiek ne tikai 
pašu mājās. Tajā iesaistīta visa kopiena, tostarp uzņēmējdarbība 
un rūpniecība, plašsaziņas līdzekļi, citi pārvaldības līmeņi un 
pašvaldības iedzīvotāji. Bukletā sniegti lieliski padomi, kā padarīt 
klimata komunikāciju efektīvāku, izstrādājot mūsu klimata plānu 
un informējot par saviem plāniem.

IEVADS
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1. Iedomājieties sapni
Vīzijas dod mums cerību. Tās ir nepieciešamas un 
sniedz enerģiju mūsu ikdienas dzīvei. Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi un citi 
ilgtermiņa mērķi palīdz mums veidot kopīgu vīziju, uz 
ko tiekties. Kopīgs ilgtermiņa attīstības redzējums 
nākotnē ļauj mums veikt izmaiņas šeit un tagad.

2. Uzdodiet jautājumus, lai saprastu
Jāņem vērā izejas punkts mērķa grupu vajadzībām un 
pieņēmumiem, nevis mūsu nepieciešamībai informēt. 
Nerādiet ar pirkstu sarunas laikā. Uzdodiet jautājumus, 
lai stimulētu ziņkārību un KLAUSIETIES. Šādā veidā 
varam uzzināt vairāk par dažādu mērķa grupu vērtī-
bām un interesēm. Tas var palīdzēt pielāgot vēstījumu 
dažādām mērķa grupām.

3. Iesaistiet citus
Tāpēc labāk komunicēt, izmantojot iepriekš izveidotus 
tīklus, piemēram, darbavietas, klubus, apvienības, 
īpašas interešu grupas, dzīvokļu kooperatīvus, sporta 
asociācijas utt. Tas ir veids, kā signalizēt par mūsu 
nodomu veicināt videi draudzīgas izvēles un to, ka 
mūsu ir daudz, un mēs esam vienoti šajos nodomos.

4. Izveidojiet labas tikšanās vietas
Ir vieglāk radīt kopīgas vīzijas un izstrādāt konkrētas 
aktivitātes klimata pārmaiņām, ja mēs strādājam kā 
grupa.

5. Izmantojiet pretstatus starp to, ko mēs zinām, 
un to, ko mēs darām
Mēs zinām, ka automašīnas ir kā vides laika bumbas, 
bet mēs vienmēr atrodam labu iemeslu, lai brauktu uz 
darbu. Mēs zinām, ka vingrojumi ir veselīgi, bet bieži 
vien atrodam ieganstu būt slinkiem. Šeit ir liels poten-
ciāls - mainīt mūsu uzvedību un kļūt gudriem klimata 
jomā. Cilvēki patiešām vēlas darīt to, kas ir pareizi, bet 
mums ir arī jāsaprot, ka iespējams veikt izmaiņas arī 
mūsu ikdienas dzīvē. Mūsu pamatvajadzības pamatā ir 
ilgtspējīgas. Mēs esam ieguvuši daudz zināšanu par to, 
kā radās klimata pārmaiņas un kā mēs varam iero-
bežot emisijas.

6. Padariet pareizo izvēli vieglu!
Pat tad, ja mūsu attieksme ir klimatam draudzīga, mēs 
joprojām turamies pie vecajiem ieradumiem. Aizmirsti-
et attieksmi, lai būtu vieglāk izdarīt pareizo izvēli! 
Mainiet uzvedību!

veiksmīgai un efektīvai 
saziņai klimata jomā10 PADOMI



Izmantojiet atgādināšanu un uzvedības veidošanu, lai 
radītu situācijas, kad cilvēki vairāk vai mazāk neapzināti 
var mainīt savu uzvedību. Pakāpeniski mainoties 
uzvedībai, mainīsies attieksme un vērtības, kas sāk 
augšupejošu spirāli. Mazliet mazāk gaļas... Mazliet 
vairāk riteņbraukšanas... Brīvdienas bez lidošanas...

7. Runājiet gan ar sirdi, gan smadzenēm
Mums jārunā ar sarunu biedra racionālo pusi par to, 
ko mēs zinām, par to, ko mēs nezinām, un par to, kas 
ir iespējams. Mums jārunā ar cilvēka prātu par siltum-
nīcefekta gāzu emisijām un klimata pārmaiņām un to 
ietekmi. Bet mums jārunā arī ar cilvēka sirdi. Kas ir 
grūti? Kas liekas bezcerīgs? Vai mūsu centieni palīdz? 
Mums ir jākoncentrējas uz to, ko mēs varam darīt 
kopā, lai mazinātu bailes un palielinātu vēlmi izdarīt 
pareizās izvēles klimata jomā, un mums ir jāvienkāršo 
ziņa, vienlaikus neizklausoties muļķīgi.

8. Palīdziet cilvēkiem redzēt nākotni pozitīvā 
gaismā, izmantojot labus piemērus
Mums ir jāatjauno ticība nākotnei, parādot, ka pastāv 
labas iespējas. Dzīve ir pilna ar labiem piemēriem, kā 
cilvēki var dzīvot mazāk izmantojot fosilo kurināmo. Ir 
iespējams dzīvot arī bez fosilā kurināmā izmantošanas. 
Miniet piemērus, kas ir tuvu mājām, kurus cilvēki var 
sasaistīt ar sevi. Parādiet cilvēkiem, ka tas, kas šķiet 
neiespējami, patiesībā ir viegli izdarāms.

9. Atrodiet ziņai pareizo ziņnesi  
Ziņas sūtīšanai izvēlētā persona ietekmēs cilvēku 
vēlēšanos uzklausīt šo ziņu. Tāpēc ir svarīgi atrast 
piemērotus cilvēkus, kas varētu nodot šo vēsti. Mērķa 
grupai ir jāuzticas ziņotājam. Kurš cilvēks būtu vis-
piemērotākais, lai sasniegtu lēmumu pieņēmēju ausis 
lielākajos mašīnbūves uzņēmumos? Kurš ir vis-
piemērotākais, lai runātu ar māju kooperatīviem? 
Varbūt kāds, kas dzīvo mājokļu kooperatīvā, jau zina 
daudz par vidi un interesējas par vides aizsardzību?

10. Uzdrīkstieties uzvarēt!
Virzot sabiedrību klimatam draudzīgākā virzienā, mēs 
varam sasniegt daudzus mērķus. Zinātne un tehno-
loģijas ir pavirzījušās līdz punktam, kurā, šķiet, ir 
muļķīgi nemēģināt. Bet panākt reālas pārmaiņas un 
iemācīties videi draudzīgu uzvedību ir grūtāk. Cilvēki ir 
jāinformē par ieguvumiem no šādām pārmaiņām.
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Klimata plāns tiek komunicēts caur   
četrām idejām

Pozitīvs redzējums

Izvēles

Plāns

Darbības

1

2

3

4
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1. Pozitīva vīzija, 
kas piesaista uzmanību 
Klimata un enerģētikas plāns, kas tiek veiksmīgi 
komunicēts, vienmēr sākas ar pozitīvu nākotnes vīziju. 
Centieties neaprakstīt negatīvās lietas, problēmas vai 
tendences, kas iekļautas lielākajā daļā klimata plānu. 
Daudzi klimata plāni sākas ar esošās situācijas aprak-
stu un attīstības tendencēm – rakstot ievadu, izvairie-
ties no pārāk gariem aprakstiem.

• Vizualizējiet vīziju
• Uzzīmējiet vīzijas psiholoģisko un literāro tēlu. 

Pastāstiet stāstu par to, kā izskatīsies jūsu zemo 
emisiju pašvaldība un kāda būs tās iedzīvotāju dzīve.

• Atsaucieties uz vietām un teritorijām, uz kuru vīzija 
attiecas.

• Pielieciet asumiņu vīzijai!
• Izvairieties no veselības statistikas datiem un 

shēmām. Tās iederas sadaļā par pašu plānu, nevis 
par vīziju.

 
 

2. Uzskaitiet mums pieejamās izvēles
Vīzija rāda virzienu, kādā gribam strādāt. Šeit varat 
aprakstīt pašreizējo situāciju un to, kādi izaicinājumi 
mūs gaida. 

•  Parādiet dažas alternatīvas: aprakstiet alternatīvas, 
kas notiks, ja nerīkosimies, vai darīsim pārāk maz 
un parādiet, kas varētu notikt, ja mēs darītu daudz.

• Skaidri formulējiet, ka klimata pārmaiņas ir fakts, un 
izvēlei/izmaiņām jānotiek jau tagad.

• Sasaistiet problēmas ar risinājumiem, formulējiet 
specifiski un skaidri. Nav tik viegli parādīt,  ka: 
siltumnīcefekta gāzes — emisiju samazināšana ir 
risinājums.

• Parādiet, ka tas attiecas gan uz Tevi, gan mani.
 Klimata pārmaiņas ietekmē ne tikai cilvēkus 

zemeslodes otrajā pusē. Aprakstiet izmaiņas, kas 
notiek mūsu pilsētā un valstī. Jo spēcīgāka un 
pārliecinošāka ir vīzija, jo vairāk spēka jūs varat 
izmantot, lai raksturotu problēmas, ar kurām 
saskaramies klimata pārmaiņu dēļ.   Izvairieties 
sludināt par pasaules galu.
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3. Izstrādājiet klimata plānu   
Klimata plāns parāda, kādus mērķus esam izvirzījuši, 
strādājot pareizajā virzienā, un tas nozīmē, ka ir jābūt 
pareizajai vīzijai. Klimata plānā arī jāparāda, kā mēs 
rīkosimies, saskaroties ar nākotnes izaicinājumiem, un 
kādas stratēģijas būtu lietderīgi izmantot, ja mēs 
vēlētos sasniegt savus mērķus? Mērķi ir jāformulē tā, 
lai adresāts tos viegli varētu atcerēties. Iespējams, tas 
ir visgrūtākais. Izmēģiniet šo vingrinājumu: kad jūs 
prezentējat Klimata un energētikas cilvēku grupai, pēc 
tam pajautājiet viņiem, vai viņi atceras, kādi mērķi ir 
noteikti plānā. Nebrīnieties, ja auditorija tos neatceras 
– to ir pārāk daudz. Varbūt pietiek ar trim mērķiem 
– valodā, ko viņi saprot? Ja neviens neatceras mērķus, 
tad izredzes ieviest plānu ir diezgan zemas.

Ir svarīgi panākt, lai cilvēki apņemtos īstenot plānu un 
iesaistītos. Vajadzētu panākt, lai cilvēki zinātu plāna 
saturu, kad tas tiek apstiprināts. Izmantojiet laika 
sadalījumu, kādu saprot lielākā daļa cilvēku. Jābūt 
skaidrībai par to, kas jādara šajā termiņā.

 4. Uz ko jātiecas — no vīzijas uz rīcību 
Mūsu darba rīcības posms sastāv no tā, ka ir jāzina, 
kas jādara, kam tas jādara, kad un cik tas maksās. 
Svarīgākais ir saprast, vai šī rīcība mūs tuvinās 
pašvaldības vīzijas sasniegšanai.

• Parādiet, kā tieši rīcība ir saistīta ar vīziju.
• Parādiet, kā katra rīcība mūs tuvina vīzijai/mērķim  
• skaitļi neiedvesmo mūs vīzijas īstenošanai, bet tie ir 

būtiska informatīvā garšviela, kad mēs prezentējam 
savas rīcības un to, ko mēs ar tām vēlamies 
sasniegt. Izmantojiet skaitļus, skaitļus un aprēķinus, 
lai parādītu, kas mums ir jāsasniedz (ja nepie-
ciešams, mainiet kārtību) Kādas būs enerģijas 
izmaksas? Kādas ir esošās enerģijas izmaksas? Kad 
par sevi sāks maksāt centralizētās siltumapgādes 
sistēma? Kad centralizētās siltumapgādes sistēma 
sāks atmaksāties? Kad centralizētās siltumapgādes 
sistēma sāka atmaksāties?

• Iekļaujiet nepieciešamo finansējumu
• Cik tas maksās? Kā maksāsim par pasākumiem? 

Iedzīvotāji, iespējams, var justies apmuļķoti, ja nav 
skaidri norādītas rīcības plāna izmaksas. Brīvi 
parādiet sociālekonomiskos ieguvumus no veikta-
jiem pasākumiem. Piemēram, vairāk cilvēku, kas 
izmanto velosipēdu joslas, samazinās siltumnīce-
fekta gāzu emisijas un uzlabos sabiedrības veselību 
un, iespējams, būs nepieciešams mazāks valsts 
veselības budžets.
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Mēs gribam ietekmēt, mēs vēlamies panākt cilvēku 
iesaisti un pārmaiņas. Tas nebūs viegls uzdevums; 
daudziem cilvēkiem jebko mainīt ir grūti. Tomēr 

klimata pārmaiņas un vide, iespējams, ir visaktuālākais 
jautājums mūsu gadsimtā. Kas varētu būt vēl iedve-
smojošāk par to?

Desmit šķēršļi un desmit izaicinājumi

IZAICINĀJUMI

Padariet neredzamo redzamu

Paaugstiniet civēku informētību! Atbalstiet ilgtspējību

Palīdzēt cilvēkiem piedalīties

Runājiet par dzīvi

Māksla ietekmēt

Radiet veseluma koptēlu

Parādiet atšķirību starp ticību un zināšanām. Esiet pazemīgi.

Maini savu skatījumu uz dzīvi! Maini savu viedokli!

Rādiet, kādas ir mūsu rīcībā esošās izvēles

Atveriet ausis

ŠĶĒRŠĻI

Vides problēmas ir izkliedētas

Paradumi mainās lēni 

Mēs tēlojam upuri

Mūsu vajadzības ir videi kaitīgas

Informācijas džungļi

Informācija ir mulsinoša

Ir viegli būt skeptiķim

Pūļa mentalitāte

Mēs nevaram panākt pārmaiņas

Pārmaiņas prasa laiku
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Novada pašvaldība izmanto plānošanas rīku, lai 
uzlabotu mūsu komunikācijas darbības, kas 
pazīstamas kā ‘komunikācijas kāpnes”.

Komunikācijas kāpnes ir lielisks līdzeklis komunikā-
cijas plānošanai visam projektam vai konkrētām 

aktivitātēm. Jābūt gatavam plānošanas posmā iet 
gan augšup, gan lejup pa kāpnēm, jo dažādi gājieni 
ir savstarpēji saistīti.

Plānošanas instruments klimata 
komunikācijai

Kāpēc?

Kas?

Ko?

Kā?

Mērķi un iemels

• Ko mēs gribam?

Mērķa grupas

• Raksturojums?
• Situācija?

Saturs

• Ziņa?
• Argumenti?
• Lietderība 

mērķa grupai?

Metodes

• Plašsaziņas 
līdzekļi?

• Kanāli?
• Rīki?

Novērtēšana – kad un kādā veidā?
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Kāpēc?
Ko mēs gribam? Kādi ir komunikācijas mērķi? Kādi 
komunikācijas pasākumi un komunikācijas darbības ir 
nepieciešamas, lai sasniegtu mērķus. Atbildes uz šiem 
jautājumiem palīdzēs jums noteikt atbilstošās mērķa 
grupas un piemērotākās metodes. Pajautājiet sev, vai 
vēlaties mainīt attieksmi, sniegt zināšanas vai mainīt 
uzvedību.

Kas?
Mērķa grupai ir vajadzības un lietas, ko tā sagaida. Tas 
it tas, kam jāpievērš vislielākā uzmanība. Jābūt atvēr-
tam iespējai atklāt jaunas mērķgrupas. Atcerieties, ka 
mērķa grupas var atšķirties dažādām aktivitātēm. 
Kartējiet, kuras mērķa grupas vēlaties sasniegt un kas 
raksturo jūsu mērķa grupas, lai pielāgotu saturu un 
izvēlētos labāko metodi.

Dažreiz mēs atklājam, ka vislabāk ir sasniegt mērķa 
grupu, kas nebija mūsu komunikācijas aktivitāšu 
sākotnējais mērķis. Mēs to darām daļēji tāpēc, lai 
atrastu galvenās ieinteresētās personas dažādās 
grupās, kurās potenciālais komunikācijas rezultāts ir 
īpaši augsts, bet daļēji arī lai atrastu ieinteresētās 

personas, kuras, ņemot vērā viņu amatu kādā organi-
zācijā, var nodot informāciju mērķgrupām, kuras mēs 
vēlamies ietekmēt, tādā veidā, ka tam uzticēsies.

Ko?
Komunikācijas darbs ir atkarīgs no mūsu mērķiem un 
mērķa grupu izvēles. Mērķis var būt iegūt informāciju, 
zināšanas, ieteikumus, iemeslus un idejas no dažādām 
ieinteresētajām personām vai uzsākt dažādu ieinte-
resēto personu mijiedarbību.
Tomēr, ja mērķis ir izplatīt informāciju, radīt vai 
paplašināt zināšanas, veicināt cilvēku izpratni vai 
tamlīdzīgi, ir svarīgi ņemt vērā izejas punktu - ko mēs 
vēlamies komunicēt. Kā mērķa grupa gūs labumu no 
rīcības?

 Kā?
Komunikācijas metožu izvēle ir pilnībā atkarīga no 
iepriekšējiem mūsu komunikāciju kāpņu pakāpieniem. 
Mūsu izvēlētie komunikācijas kanāli un komunikācijas 
koncepcija ir atkarīga no mūsu komunikācijas akti-
vitāšu mērķiem, mērķa grupas un mūsu vēstījuma(-
message). No tā, vai mums ir kādi spēcīgi un efektīvi 
argumenti? 
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NOVĒRTĒJUMS
Novērtējums ir svarīgs, lai pārbaudītu metodes un iegūtu atgriezenisko 
saiti, bet galvenokārt, lai uzzinātu vairāk un gūtu pieredzi. Komunikā-
cijas aktivitāšu pēcpārbaude un novērtēšana var palīdzēt mums uzzināt, 
kā rīkoties pareizi, un uzzināt, kā mēs varam to darīt vēl labāk.

Plānojiet novērtējumu pašā projekta vai novērtējuma sākumā un veiciet 
piezīmes, lai novērtējuma prioritāte netiktu samazināta. Tas arī palīdz 
mums formulēt komunikācijas mērķus tā, lai tos būtu viegli novērtēt.
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Atgādināšana -  neliels grūdiens 
pareizajā virzienā
Atgādināšana (piebikstīšana) ir pavirzīšana pareiza-
jā virzienā. Tas nozīmē ietekmēt cilvēkus, panākt, lai 
viņi izdara jaunas izvēles, nedomājot par to pārāk 
daudz. Tas var noderēt darbā klimata pārmaiņu 
jomā, lai palīdzētu cilvēkiem izdarīt klimatam 
draudzīgākas izvēles. Piemēram, mēs varam 
pievienot izvēles rūtiņas elektroenerģijas līgumiem, 
lai palīdzētu patērētājiem izdarīt videi draudzīgas 
izvēles, vai arī mēs varam iepriekš iestatīt kopētājus 
un printerus, lai drukātu divpusējus eksemplārus. 
Mēs varam uzstādīt velosipēdu novietnes blakus 
ēku ieejām.

Ir četri dažādi atgādināšanas veidi:
1. Informācija
2. Iepriekš izvēlēta standarta alternatīva
3. Fiziskās vides maiņa
4. Atsauksmes un sociālās normas
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8 padomi, kā komunicēt skaidri, 
vienkāršā valodā

1

2

3

4

5

6

7

8

Mēģiniet pateikt tekstu skaļi, pirms rakstāt

Sāciet ar to, ko zināt un rakstiet ātri

Izlasiet tekstu skaļi

Rakstiet aktīvi, lai teksts būtu vieglāk saprotams

Izvairieties no gariem teikumiem

Izvairieties no saīsinājumiem

Pastāstiet lasītājam, kad plānojat mainīt tēmas

Mēs rakstām lasītājiem, nevis sev
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