
Vēlēšanu
dizains
Latvijas Mākslas akadēmijas
Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina 
katedras maģistrantūras studentu 
projekts sadarbībā ar Eiropas 
Parlamenta biroju Latvijā

Vai labs dizains var 
veicināt  līdzdalību 
vēlēšanās?



Dizainers Massimo Vignelli (1931 – 2014) ir teicis:

Es vienmēr esmu meklējis veidu, kā ietekmēt 
miljoniem cilvēku dzīvi nevis ar politiku vai 
izklaidi, bet ar dizainu.

Dizainam ir nozīme, un tas ir klātesošs visos mūsu dzīves 
procesos. Slikta pakalpojuma dizaina kļūdas izmaksā  dārgi, 
rada pārpratumus, kuru sekas izjūt visa sabiedrība.

Mēs ar Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas 
maģistrantūras studentiem mācību semestra kursā 
“Komunikācijas dizains” vēlamies paust savu pozīciju par 
vēlēšanu norisi. Gribam pierādīt, ka, lietojot dizainu kā 
mērķtiecīgu instrumentu, var būtiski uzlabot vēlēšanu 
 procesu, izpratni un aktivizēt sabiedrību dalībai vēlēšanās. 

Ar priekšlikumiem vēlamies paust, ka dizains var  
būt un  ir sociāli aktīvs. Studiju procesā mērķtiecīgi īstenojām 
 dizaina procesa ciklu – problēmas definēšanu, izpēti, ideju 
formulēšanu,  pilnveidošanu, attīstīšanu un detalizēšanu. 
Iegūtie secinājumi parāda, kādas ir dizaina iespējas, ja to 
izmanto pilnvērtīgi un jēgpilni. Kopumā studenti izstrādāja  
6 priekšlikumus, kas aplūkojami šajā bukletā.

Iepazīstieties un izmantojiet!

Latvijas Mākslas akadēmijas profesore  un  
dizaina biroja H2E līdzdibinātāja 
Ingūna Elere

Eiropas lietas jau 16 gadus ir Latvijas iekšpolitika, un to 
komunikācija ir divvirzienu ceļš. Eiropas Parlamenta (EP) birojs  
ik dienu informē Latvijas iedzīvotājus par Eiropas likumu ietekmi 
uz viņu ikdienu, tādējādi parādot, kāpēc ir svarīgi aktīvi paust 
savu nostāju un balsot vēlēšanās. Tai pat laikā, EP nepārtraukti 
uzklausa sabiedrības viedokli, pārdomas un idejas, lai varētu 
runāt ar cilvēkiem par to, kas viņiem ir svarīgs. Tā veidojas  
mūsu saruna par Eiropas Parlamentu, kura lēmumi ietekmē  
80% Latvijas likumu.

Līdzās 24 oficiālajām ES valodām, dizains ir vēl viena nozīmīga 
valoda, kurā sarunāties par Eiropas dienaskārtību, demokrātiju 
un vēlēšanām. Ar projektu “Vēlēšanu dizains” vēlamies uzsākt 
diskusiju par dizainu un dizaina domāšanu kā integrētu un 
nozīmīgu komunikācijas sastāvdaļu. Kādus risinājumus mūsu 
kopīgajiem izaicinājumiem piedāvā dizains? Ko varam pateikt 
skaidrāk, izmantojot dizaina instrumentus? Vai labs dizains var 
veicināt pilsonisko līdzdalību?

Pasaule mainās, un mēs tai maināmies līdzi. Starpnozaru 
sadarbība piedāvā ne vien atbildes un priekšlikumus, bet arī 
svaigu skatījumu un noderīgas ceļa zīmes tam, kā turpināt 
sarunu par ES un EP. Ar šo projektu aicinām sadarboties radošo 
industriju un dizaina nozares pārstāvjus un vēlēšanu procesā 
iesaistītās amatpersonas. Mēs ticam, ka labāk = kopā.

Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja  
Marta Rībele

“
Eiropas Parlamenta birojs Latvijā 
neiejaucās LMA studentu radošajā 
procesā un priekšlikumu realizācijā.



Piepildi savu
vēlētavu

Abpusēja uzticība rodas, runājot vienā valodā. 
Risinājums ietver vēlētājam paredzēto materiālu 
funkcionalitātes uzlabošanu, vienota stila un 
komunikācijas izstrādi.

Dace Zelča
Ēvija Kraukle
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Vilciens – platforma
demokrātijai

Vilciens ir viena no cilvēkiem bagātākajām vietām ikdienā. 
AS “Pasažieru vilciens” katru dienu pārvadā ap 50 000 * 
cilvēku, tādējādi padarot to par vienu no cilvēku skaita 
ziņā lielākajām platformām sarunām un diskusijām, kas ir 
viens no demokrātijas pamatprincipiem.

Madara Salma 
Romāns Galaiko

Risinājums

Iesaistīt vilcienā esošos cilvēkus 
savstarpējas sarunās un diskusijās,  
vietā, kur viņi pavada noteiktu laiku 
katru dienu - vilcienā, brauciena laikā  
uz un no darba. Lauzt cilvēku  
paradumus būt noslēgtiem un rosināt 
sarunām bagātu kultūru, aicinot  
cilvēkus uz viedokļu apmaiņu.

Aģents

Speciāli apmācīts cilvēks (viedoklī
neitrāls), kas brauc ar vilcienu tā
kursēšanas karstākajos laikos (rīti un
vakari), aicinādams uz sarunām un
diskusijām nepazīstamus pasažierus.
Sarunas saturs sevī iekļauj dažādas
tēmas, piemēram, māksla, sports,
mūzika, aktuālie politiskie jautājumi,
cukura cenas un citi.

Process

Aģents uz nejaušības pamata izvēlas
cilvēku vai cilvēku grupu, ar kuriem
uzsākt diskusiju. Saruna notiek vieglā
un nepiespiestā veidā, ņemot vērā,  
ka potenciālais sarunu biedrs var arī
nepiekrist sarunai. Aģents aicina
izteikt viedokli par dažādām tēmām,
kas var sevī iekļaut arī politiku.

* SKDS aptaujas dati, 2017.

Mērķauditorija

Pakalpojumu nozares pārstāvji, 
(tirdzniecība, automobiļu un sadzīves 
iekārtu remonts, transports un sakari, 
finanšu operācijas, izglītība, viesnīcas 
un restorāni, darbības ar nekustamo 
īpašumu, veselības un sociālā aprūpe), 
kas ikdienā pārvietojas ar vilcienu.

Vīzija

Rosināt sarunu un viedokļu apmaiņu 
starp mērķauditorijas pārstāvjiem. 
Netiešā veidā ietekmēt viņu uzskatus 
par dažādām tēmām – ieskaitot 
vēlēšanas, politiku un demokrātiju.  
Tādā veidā virzoties uz kultūru, 
kurā cilvēki brīvi pauž savu viedokli 
un ikdienā veido diskusijas ar 
nepazīstamiem cilvēkiem.

Demokrātija

Viens no veidiem, kā cilvēki var 
iesaistīties sabiedrības un savas valsts 
politikā, ir caur sarunām un diskusijām.  
Tā ir sistēma, kur katra cilvēka viedoklis 
tiek sadzirdēts un uzklausīts. Tādējādi 
aicinot cilvēkus dalīties ar savu viedokli 
un izprast savas balss spēku.



LIELĀKS nekā
IGAUŅIEM *

Politiskā kampaņa, kas balstīta uz mūžīgo salīdzināšanu 
starp Latviju un Igauniju dažādās jomās. Jā, latvieši var 
labāk! Šī kampaņa balstīta uz valstu sadarbību, jauniešu 
politiskās aktivitātes uzlabošanu un veselīgu sacensību 
starp abām valstīm.  Tās mērķis ir aicināt ikvienu doties 
klausīties, diskutēt un galvenais – balsot!

Ilvija Mežiņa

* vēlētāju skaits



Vēlēšanu
vēstījums

Balsošanas aktivitāte visvairāk trūkst vecumā no
18 līdz 24 gadiem. Šajā vecuma grupā jaunieši ir
nodarbināti un politika nesaistās ar dzīvesstilu.
Lai veicinātu interesi par vēlēšanām, izmantoju vizuāli
informatīvus reklāmas materiālus, kas uzrunā
dažādu mērķauditoriju vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem.Kaspars Līdums

Zīmolu modifikācija, kas piesaista  
mērķauditorijas intereses un aicina
iesaistīties vēlēšanās.

Industrija

Tehnoloģija
Mode
Skaistumkopšana
Restorāni
Mūzika

Vēstījums

Nemīz un nobalso
Sup? ejam balsot!
Neesi sēne, nobalso!

Materiāls

Uzlīmes
Pastkartes
Baneri
GIF
Krekli

Zīmols

Supreme
Jefree Star
Starbucks
McDonalds
Stussy

Autortiesības

Modificēts
zīmols, ievērojot
autortiesību
nosacījumus

Vide

Publiskas vietas
Interneta vide



Āmurgalva Čau!
Esmu anonīmais influenceris un draugs jauniešiem.
Mani politika neinteresē, bet es ar to nelepojos.  
Vēlos laboties un sekot līdzi aktualitātēm, un aicināt 
arī citus to darīt. Es gribu popularizēt politiku 
jauniešu vidū un informēt, ievērojot neitralitāti.

Alise Jēkabsone
Monta Kate Zviedre

Problēma 
Mērķauditorijas pārstāvji - topošie un 
esošie vēlētāji, jaunieši vecumā no 16 
līdz 20 gadiem - uzsver, ka par politiku 
neinteresējas, jo tā nav aktuāla un viņu 
zināšanas šajā jomā ir limitētas.

Vīzija

Es vēlos veicināt politisko izpratni 
interesantā, pieejamā un vienkāršā veidā, 
padarot to par populāru tematu un 
veidojot kopienas sajūtu jauniešu starpā.

Koncepcija

Mani var sastapt jauniešiem populārā telpā
Instagram, kur es nododu informāciju 
interesantā, konspektīvā un saprotamā 
veidā. Es aicinu jauniešus domāt par 
politiku pirms balstiesības sasniegšanas un 
turpināt izglītošanos pēc tās, veidojot to 
par pašsaprotamu dzīves sastāvdaļu.

Mērķis

Es vēlos veicināt politisko ieinteresētību 
jauniešos, tādējādi stiprinot politikas 
izpratni, nozīmi un aktualitāti, caur sociālo 
kustību #amurgalva.

Pieseko man!



Kas šodien jādara? Interaktīva atgādņu sistēma starp vēlēšanu 
organizatoriem un vēlēšanu apgabaliem,  
nodrošinot sinhronu vēlēšanu sagatavošanas  
procesu bez procedurālām kļūdām.Līga Bērziņa

Lietotāja profils

Problēma

Vēlēšanas ir sarežģīts 
process, kur vēlēšanu 
komisiju locekļiem 
īsā laikā jāapgūst liels 
procedūru apjoms. 
Organizatoriem nav 
vienkārši saņemt 
atgriezenisko saiti par 
grūtībām un tekošo  
darbu statusu.

Risinājums

Katru dienu vēlēšanu 
iecirkņi saņem e-pastu 
ar konkrētajā dienā 
veicamajiem darbiem, 
kur ir iespējas atzīmēt 
darbu statusu. Padarītie 
un nepadarītie darbi 
tiek saglabāti sistēmā. 
Iesaistītie var pievienot 
arī savus darbus. 
Atgādinājuma vēstules ir 
veidotas personalizētas, 
viegli pārskatāmas un 
aktualizētas.

Ieguvumi

Sinhrons vēlēšanu 
sagatavošanas process  
bez procedurālām kļūdām.
Savlaicīga, aktualizēta 
informācija un atgādnes.
Informācija par padarīto 
darbu dinamiku iecirkņos.



Latvijas Mākslas akadēmijas
Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina  
katedras maģistrantūras studenti:

Līga Bērziņa
Romāns Galaiko
Alise Jēkabsone
Ēvija Kraukle
Kaspars Līdums
Ilvija Mežiņa
Madara Salma
Dace Zelča
Monta Kate Zviedre

Darbus vadīja:
profesore, Mag. Art. Ingūna Elere un  
vieslektors Mag. Art. Matīss Zvaigzne

Dizains 
demokrātijai
Dizains var būt instruments vēstījuma 
nodošanai un sabiedriskās vai  politiskās 
nostājas paušanai.  Kā izmantot dizainu,  
lai veicinātu  Latvijas vēlētāju aktivitāti?


