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Aktualitāte
• Iedzīvotāju ģeogrāfiskās mobilitātes kompleksais raksturs – jaunas un

daudzveidīgas formas, jaunas izpētes metodes, daudzveidīgi motīvi u.c.
(Findlay et al., 2015);

• Transporta un komunikāciju tehnoloģiju attīstība un loma migrācijas
izpēte, piemēram, sociālās saziņas tīklu nozīme (Cohen and Gossling,
2015; Bell et al., 2015; Green, 2017);

• Paradigmas maiņa migrācijas izpētē - mobility turn (Sheller and Urry,
2006; Faist, 2013);

• Kopā braukšanas fenomens kā piemērs iedzīvotāju mobilitātes procesu
attīstībai un daudzveidībai mūsdienās (Furuhata et al., 2013);

• Kopā braukšana kā dalīšanās ekonomikas piemērs (Hamari et al., 2016).



Pētījuma mērķis

• Kopā braukšanas grupu dalībnieku aptauja sociālās saziņas tīklos

• Visbiežāk lietotā tīmekļa vietne ir www.facebook.com, kur izveidotas 55 kopā
braukšanas grupas dažādos starppilsētu maršrutos Latvijā

• Kopējais dalībnieku skaits pārsniedz 75 tūkstošus

• Aptaujā piedalījās 490 respondenti no pavisam 30 dažādām grupām

• Aptaujas anketā ietverti 18 dažādi jautājumi

Dati un metodes

• Noskaidrot dalībnieku sastāva un līdzdalības iezīmes dažādām kopā
braukšanas grupām, kas aktīvi darbojas dažādos starppilsētas maršrutos
Latvijā
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Galvenie sociālie tīkli, kurus izmanto, lai atrastu ar ko 
braukt kopā



Kopā braukšanas grupu 
darbības princips Latvijā

• Ierakstā sniedz informāciju, kurā
dienā brauc un cikos, kā arī saziņas
līdzekli.

• Šoferi var sniegt papildus
informāciju: tieši no kurienes vienā
pilsētā izbrauks un līdz kurienei
otrā pilsētā brauc, kā arī
informāciju par mašīnu, pasažieru
skaitu aizmugurē un brauciena
cenu.

• Pēc ieraksta ievietošanas to var
apskatīt potenciālie pasažieri vai
šoferi un sazināties sīkāk par
braucienu.

1.attēls. Ierakstu piemēri (Valmiera- Rīga;...)
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Paldies par uzmanību!
Jautājumi?


