Atskaite par 2018.gadā
realizētajiem projektiem
no OCTA līdzekļiem
2019.GADA 28.FEBRUĀRIS

2018.Gada projekti


2018.gadā satiksmes drošības projektus realizēja LAMB, LTAB, CSDD un LVC



11 ceļu satiksmes drošības projekti
no kuriem 2 realizācija tika uzsākta 2017.gadā



4 projekti vēl nav noslēgušies –
•

2 izglītības projekti noslēgsies mācību gada beigās (Velosipēda apliecība katrā skolā
un Gribu būt mobils)

•

vidējā ātruma kontroles sistēmas pilotprojekts tiks uzsākts 1.aprīlī

•

kampaņa «Par drošu braukšanu ziemas periodā»

2018.Gada projekti


LAMB realizēja projektu par pareizu un drošu bērnu pārvadāšanu
automobiļos



LTAB divas kampaņas – Uzmanies no Frankenšteina un Mobilais saskaņotais
paziņojums



LVC realizēja divas kampaņas par drošu autoceļu lietošanu mainīgos
apstākļos – attiecīgi ziemas un vasaras



CSDD realizēja 4 projektus bērnu un jauniešu izglītībai, 3 ceļu satiksmes
drošības kampaņas un ziemas braukšanas konsultācijas reģionos un Rīgā

2018.Gada projekti
Projekts

Rezultāti
LAMB
Video klipiem 15 000 skatījumi. Īpaša autosēdeklīšu izmantošanas video instrukcija,
Bērnu drošība automobiļos kura caur youtube un sociālajiem tīkliem sasniedza 34 000 lielu auditoriju.
LTAB
Kampaņas laikā ar reklāmas un PR aktivitātēm sasniegtā mērķauditorija 100 000
Uzmanies no auto – cilvēku. Negadījumu vēsturi pārbaudīja divreiz vairāk kā pirms kampaņas
FRANKENŠTEINA!
LTAB
Kampaņas laikā ar reklāmas un PR aktivitātēm sasniegtā mērķauditorija 100 000
Mobilais
Saskaņotais cilvēku. LTAB OCTA lietotni lejuplādēja 21 988
paziņojums
LVC
Kopējā auditorija 20 – 60 gadu vecumā ir 1 097 063 cilvēki.
Par
autoceļu
drošu Kampaņa realizēta sadarbībā ar DBS, LTAB, VP.
lietošanu vasaras periodā
un ceļazīmju nozīmi

Projekts

Rezultāti
CSDD
Kampaņu pamanīja vairāk nekā 80% respondentu kas ir krietni virs vidējiem rādītājiem valstī
Sociālā kampaņa “Pret braukšanu  Vidēji katras kampaņas sasniegtā auditorija ir ap miljonu, puse iedzīvotāju
reibumā”
 25% mērķauditorijas uzskata, ka braukšana reibumā Latvijā ir izplatīta. Kampaņas pret
braukšanu reibumā ir nepieciešams realizēt arī turpmāk.
CSDD
Rīcības maiņa:
sociālā kampaņas “Pret mobilo
 36% respondentu kampaņas ietekmē aizrādīja citiem satiksmes dalībniekiem par mobilā
ierīču lietošanu pie auto stūres”
telefona lietošanu pie auto stūres;
 12% respondentu ir atteikušies lietot telefonu situācijā, kad citkārt to būtu darījuši.
CSDD
Rīcības maiņa:
sociālā kampaņas “Nogurums pied  Pēc kampaņas 60% autovadītāju atzina, ka nogurums nav kontrolējams un ietekmējams.
auto stūres”
Vienīgās “zāles” pret nogurumu ir miegs;
 Pēc kampaņas gandrīz 50% autovadītāji, pirms sēšanās pie auto stūres, uzmanību pievērsa
savam fizioloģiskajam stāvoklim - nogurumam.
Festivāla ADWARDS-2018 kategorijā netradicionālā reklāma saņēma sudraba ordeni.
CSDD
Konsultācijas Rēzeknē, Valmierā, Tukumā, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī.
Ziemas braukšanas konsultācijas
Drošas braukšanas konsultāciju noslodze bija 100%. Konsultācijās kopā piedalījās 300 motociklisti un
692 autovadītāji.
CSDD
479 komandas (apmēram 2400 skolēnu). 70 Latvijas skolās noritēja CSDD kampaņas par gājēju
Konkurss 6. – 8. klašu skolēniem Gribu drošību “REDZI – PAREDZI!” turpinājums. Projektā iesaistījās 221 izglītības iestāde.
būt mobils
CSDD
Konkursa teorētiskajā kārtā piedalījušies vairāk nekā 1800 jauniešu
Gada jaunais autovadītājs
Konkursa klātienes daļā piedalījušies vairāk nekā 900 jauniešu
CSDD
2000 dalībnieku visos reģionos
Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku 488 skolēni nokārtoja eksāmenu
sacensības 2017.gadā un 2018.gada Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās Latvijas izlase izcīnīja 2.vietu
I kārtas sacensības

2018.Gada IeM projekti
Valsts policijas projekti


VP nodrošināšana ar ceļu satiksmes uzraudzības veikšanai nepieciešamajiem līdzekļiem



Ceļu satiksmes drošības veicināšanai izgatavojamie preventīvie materiāli un uzskates
līdzekļi

Valsts robežsardzes projekti


Preventīvo pasākumu īstenošana ceļu satiksmes drošības uzlabošanā



Speciālā aprīkojuma iegāde ceļu satiksmes drošības paaugstināšanā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests


Informatīvā kampaņa par rīcību pēc CSNg



Materiāli tehniskā bāze glābšanas darbu veikšanai un ceļu atbrīvošanai pēc CSNg

