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Prezentācijas saturs:

(1) Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;

(2) Iedzīvotāju aptaujas;

(3) Rīki interaktīvām fokusgrupām;

(4) Mobilās aplikācijas; 

(5) Simulāciju spēles (esošo metožu/rīku gamificēšana);

(6) Atvērtie dati;

(7) Visaptverošas iedzīvotāju līdzdalības platformas.



Ģeogrāfiskās

informācijas

sistēmas
"ĢIS tehnoloģija izmanto ģeogrāfijas zinātni un
rīkus, kas ļauj vizualizēt, analizēt, uzglabāt un
koplietot ģeotelpiskos datus." [www.gisbaltic.eu]



Kā darbojas ģeogrāfiskās
informācijas sistēmas?

Avots: www.gisbaltic.eu

KARTES DATI ANALĪZE LIETOTNES



Mobilā

aplikācija &

mājaslapa

"FixMyStreet"



Mobilā aplikācija & mājaslapa

"FixMyStreet"

"FixMyStreet" ir aplikācija, kas palīdz

Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem

informēt vietējo pašvaldību par tādām

problēmām, kā, piemēram, bedrēm,

bojātiem ielu lukturiem, piemēslotām

teritorijām u.c., informējot pašvaldību

gan par problēmu, gan tās atrašanās

vietu, atzīmējot to kartē.

Kas ir "FixMyStreet"?

Kopš 2007.gada:

Avots: www.fixmystreet.com

saņemti
ziņojumi

problēmas
atzīmētas kā
atrisinātas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


ĢIS rīks

"Maptionnaire"



ĢIS rīks "Maptionnaire"

Rīks "Maptionnaire" ļauj vienkopus vadīt,

pārraudzīt un analizēt daudzveidīgus

sabiedrības līdzdalības procesus, aktīvi iesaistot

iedzīvotājus, plānojot, piemēram, infrastruktūras

attīstību, lai gūtu datos balstītu analīzi par

iedzīvotāju paradumiem un vajadzībām. 

Kas ir "Maptionnaire"?

Avots: https://maptionnaire.com/



Helsinku pilsētai izvirzot mērķi kļūt par funkcionālāko
pilsētu pasaulē, tā uzsāka dialogu ar iedzīvotājiem, lai
noskaidrotu, kā cilvēki uztver pašreizējo pilsētas
infrastuktūru un satiksmes sistēmu un kādus iespējamos
attīstības virzienus iedzīvotāji saskata. 

Mērķa īstenošanai tika iesaistīti "Maptionnaire" ekperti, kas
kopā ar pilsētas arhitektiem, pilsētas plānotājiem,
līdzdalības koordinatoriem un pilsētas mobilitātes pētnieku
grupu izstrādāja aptaujas saturu, kas tika izmantota kā
pamats "Maptionnaire" elektroniskajām aptaujām.

Aptaujā piedalījās 1600 respondenti un tika saņemta
informācija par 8700 dažādiem maršutiem.

"Maptionnaire" Helsinku pilsētas attīstības plānošanā  (1/3)
Avots: https://maptionnaire.com/



"Maptionnaire" Helsinku pilsētas attīstības plānošanā  (2/3)
Avots: https://maptionnaire.com/

Aptaujas jautājums — "Kādus maršutus
Jūs izmantojat, pārvietojoties pilsētā?"

Aptaujas uzdevums respondentiem — "Kartē atzīmētas lokācijas,
kurās uzlabota vai drīzumā plānots uzlabot gājēju satiksmes
infrastruktūru. Jūs varat izvēlēties lokāciju un apskatīt
veiktās/plānotās izmaiņas un izteikt savus komentārus par tām. "



"Maptionnaire" Helsinku pilsētas attīstības plānošanā  (3/3)
Avots: https://maptionnaire.com/

Rekreacionālu pastaigu maršuti Maršuti, kuros iedzīvotāji pārvietojas ar kājām,
dodoties, piemēram, uz darbu, skolu 



Google Transit

sabiedriskā transporta
grafiku sinhronizēšana 
ar Google Maps



"Google Transit ir sabiedriskā transporta
plānošanas funkcija, kas apvieno
sabiedriskā transporta sarakstus un
Google Maps iespējas.

Google Transit ir iekļauta informācija
par sabiedriskā transporta pieturvietām,
maršrutu, grafiku un biļešu cenām, lai
lietotājiem ceļojumu plānošana būtu
ātra un vienkārša."

Avots: support.google.com/transitpartners

Google Transit — sabiedriskā transporta grafiku sinhronizēšana ar Google Maps

Avots: https://webteche.com/google-maps-many-new-features-for-commuters-and-transit-users-make-the-app-a-permanent-companion-to-public-transit/



Iedzīvotāju

aptaujas



Google Form

bezmaksas aptauju
administrēšanas
programmatūra



Google Forms ir
bezmaksas anketu un
aptauju risinājums ar
reāllaika sadarbību un
rīkiem, lai izveidotu un
pielāgotu veidlapas.

Avots: support.google.com/transitpartners

Google Form - bezmaksas aptauju administrēšanas programmatūra



TYPEFORM

tiešsaistes aptauju
administrēšanas
programma



Typeform ir anketu un
aptauju risinājums ar
reāllaika sadarbību un
rīkiem, lai izveidotu un
pielāgotu dažādu formu
un dizainu veidlapas.

Avots: https://www.typeform.com/s

Typeform - tiešsaistes aptauju administrēšanas programma



Rīki

interaktīvām

fokusgrupām



Google

Jamboard

digitāla interaktīva tāfele



"Google Jamboard ir

digitāla tāfele, kas ļauj

attālināti sadarboties

koplietojamā telpā.

Dalībnieki vienlaikus var

ieskicēt idejas, risināt

problēmas un/vai zīmēt,

sadarbojoties sava starpā."

Google Jamboard - digitālā interaktīvā tāfele

Avots: https://digital.bu.edu/5-reasons-to-use-google-jamboard/



MIRO
digitāla interaktīva tāfele



"MIRO ir digitāla tāfele,

kas ļauj attālināti

sadarboties

koplietojamā telpā.

Tā ērti integrējama citās

saziņas aplikācijās,

piemēram, ZOOM."

Google Jamboard - digitālā interaktīvā tāfele

Avots: https://miro.com/works-with-zoom/



Mobilās

aplikācijas



Cēsis 8911

aplikācija saziņai starp

Cēsu iedzīvotājiem un

pašvaldību



"Cēsu novada pašvaldībai radīta jauna aplikācija jeb viedtelefonu

lietotne “Cēsis 8911”, kas ļauj iedzīvotājiem ērti un operatīvi ziņot

par pamanītām saimnieciskajām problēmām novadā, kurām

nepieciešams steidzams risinājums.

Līdz ar aplikāciju darboties sācis arī jauns pašvaldības četrciparu

numurs 8911, kas būs pieejams 24 stundu režīmā un ļauj

cēsniekiem un vaivēniešiem sazināties ar pašvaldību, lai telefoniski

informētu par nebūšanām, kurās nepieciešama pašvaldības

palīdzība.

Aplikācijas pievienotā vērtība ir iespēja saņemt atgriezenisko saiti

par iesniegtajām nebūšanām – ziņu par to novēršanu vai vismaz

informāciju par to risinājuma virzību."

Avots: www.cesis.lv

Mobilā aplikācija "Cēsis 8911" - aplikācija saziņai starp Cēsu iedzīvotājiem un pašvaldību

Avots: https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/cesu-novadam-jauna-operativa-aplikacija-cesis-8911/



SIGULDA
Mobilā aplikācija



"Siguldas lietotne – ērts un draudzīgs veids, kā

komunicēt ar savu pašvaldību, būt lietas kursā par

notiekošo Siguldā un uzzināt dažādas aktualitātes,

t.sk. uzņēmēju īpašos piedāvājumus."

Aplikācijā pieejams plašs pakalpojumu klāsts, kā

arī iespējas dažādi komunicēt un sadarboties ar

pašvaldību, piemēram, sazinoties ar pašvaldības

policiju nepieciešamības gadījumā, pildīt

iedzīvotāju aptaujas vai iesniegt iniciatīvas,

apmaksāt bērnu ēdināšanu skolā, 

Avots: www.cesis.lv

Mobilā aplikācija "Sigulda"

Avots: https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.lmt.manapilseta.sigulda&hl=en&gl=US



Simulāciju

spēles



Vēlēšanu
pilsēta

Pilsētpārvaldes spēle

Avots: http://electionville.se/



Visaptverošas

iedzīvotāju

līdzdalības

platformas



Platformās vienkopus pieejami tādi rīki kā:

Aptauju veidošana un administrēšana;

Kartēšana (ĢIS sistēmas);

Variantu analīze (t.i., iespēja izvēlēties starp un balsot par konkrētām izvēlēm);

Kopstrādes vide (piem., digitālās tāfeles);

Vide tiešsaistes pasākumiem (piem., lekcijām, sanāksmēm, forumiem);

Līdzdalības budžetēšanas platforma;

Komunikācijas platforma (piemēram, forumi, čati);

Integrēta datu analīze & vizualizēšana;

Jaunumu sadaļa;

Lokālplānojumi & detālplānojumi;

Noslodzes kartes & datu analīze;

U.c. veida rīki, kas pielāgojami un integrējami citās lapās;

Tehniskais atbalsts.



CitizenLab
Demokrātijas platforma



Commonplace
Kopienu platforma



Give

My View

Kopienu platforma



Publikācijas tālākai tēmas izzināšanai:

Digital Engagement Tools: How can Authorities use online platforms to facilitate meaningful participation?
Pieejams šeit: https://www.publicpractice.org.uk/uploads/PN029_Digital-Engagement-Tools.pdf

Public Practice_Digital Engagement Tools_Comparison Matrix
Pieejams šeit: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1944czD6TCK4zRD8bEDqnL20WHJrHSX6RpjndgBAfHi4/edit#gid=345678806

Digital Engagement Planning Playbook
Pieejams šeit: https://planningplaybook.softr.io/
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