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VadošAs iestAdes vaditAjs A.Eberhards

Icstāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība:
.'inanšu un darbTbas
nodrošinAiuma
departaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinüj urna
departamenta
KomunikRcijas
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Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darbTbas
Variants:

1

Sasniedzamais
rezult8ta TldltAjs

programmu

Sasniedzamais
ietekmes T8drtAjs

VADOSA IEST ļDE • Finanšu ministrija
1

www esfondi.lv administrMana

Nodrošinā1 eentralizetu mSjaslapas
www.esfondi.lv saIura operatīvu
un kvalilalTvll aktuali7.!šanu,
novcrst tehniskas nepilnības
mli.jaslapas satura administrēšanas
sistērnli

2

Sabiedriskās domas iz:vērtējums par
iedzJvota.ju infont1ētmu par Eiropas
Savienības fondiem 2013.gadā. Pec
stratific!tA nejauša izlases principa atlasīti
1000 Latvijas paSlāvJgie icdzīvotāji vecuma
no 18IJdz 74 gadiem (tiešā'<;intervijas
respondentu dzīves vietlls)

Noskaidrot ied7.īvotliju infont1etību
par Eiropas Savienības fondiem
2013.gadā, salJdzinlit rcwltlitus ar
ieprickšējo sabiedriskās domas
izvēr1ējumu rewltātiem

*Nav saistošs iepirkumu procedūras piemērošanas kontekstā

Noslff!to ITe:umuI uz emto saistTbu ietvaros
Centrali~ta, operativa
ES fondu projektu
un kvalilatīva lllājaslapas
iesniedzēji un
adminisIrēšana;
finanscjurna saņērnēji;
novčrstas satum vadības
socāli un ekonomiski
sistēmas ncpilnības,
aJ...1JvieLatvijas
ieviesti funkcionāli
ied7.Jvotliji; ES fondu
uzlabojumi
vadībā icsaistītls
institūciias; žumālisti
IegOti aktulilie
ES fondu vadma
iedzivotaju infomlētības
iesaistītās institūcijas un
rezult~ti
plll.nošanas rcģioni

1 no 28

)stenošanas
laiks

..

"

pllns*

Lappuses:

Datums:
12.02.2013.

"

""

(ESF, ERAF un KJl') komunikAcijas

lJidikilth'IIS
I

izmaksas Lv.1.,
bez PVN

' Papildu informAeija, ja
attiecinAms
"

"

"

"""

200000
mSjaslapas
apmeklēlāju
2013.gadft

01.01.20133U2.2013

4481

Līgums nosH~gls01.07.2011.
par pakalpojuma sniegšanu
līdz30.11.2015.

Merīta ES fondu
komuniklicijas
stralēģij~ noteikto
ietekmes rlidītli.ju
sasniegšana

20l3.gada
novembris

1750

Līgums noslēgts 23.11.2011.
par trim sabiedrisklis domas
izvēr1ējumicm 2011,. 2012.,
2013.gadā. Pakalpojumu
nodrošina SIA "Latvijas
Fakti"

Icstāde: Finanšu ministrija
Struktūrvicnība: Finanšu un darbIbas
nodrošinüiuma
dClJartamcnts
Sagatav~ia: Finanšu nodrošinAjuma
departamenta
KomunikAcijas nodala

"

z
3

InforniatlVais.
komunikacijas

publicitAtes.
paSAku~~',

ESI-', ERAF, Kl-' tematikai veltīlu tclevizijas
raidijumu "Eirobusiņš" veidošana.
pārraidišana LTVI un arhivēšana LTV
majas lapa (18 raidijumi). RaidijulllS ir 26
min. garš informativi izglitojošs
audiovizu!ils darbs. Etera laiks svčtdien
plkst. 16.30, atkārtojums pirmdien plkst.

14.00

4

ES fondu reprezcntativo materiaJu
izgatavošana un piegāde

5

Izvelkamais stends ar ES, ESF, ERAF, KF,
PM logo, majaslapu adresčl11 u.c.
kontaktinfomlaci iu
KOPĀ FM

Apstiprināts:
VadošAs iestades vadTtAjs A.Eberhards

Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darbIbas
Variants: 1

.,

Merķis

Mfrķa grupa

....

'",

Pamatm~rķis - izglitot sabiedrību
un sniegt infom1āciju par Eiropas
Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās
altistības fonda, Kohēzijas fonda
ieviešanas gaitu un aktua1itātēm.
Papildu mērķi:
• nodrošinAt potcncialo ES fondu
finansējuma saņēmēju infomlētīhu
par ES fondu picdāvātajüm
iespējam:
• vcicinüt sabicdrmas zin!išanas lin
izpratni par ES tondu Irdzeklu
ieguldījumu Latvijā un sabiedrības
gūto labumu no ta:
• veicināt dažādu sabicdrība<;
grupu, kā ari reģiollu aktivu
iesaistišanos ES fondu projektu
istcnošanā;
• regulāri ziņot sabiedrībai par ES
fondu ievicšanas gaitu un
praktiskajiem ieguvumiem:
• sniegt infom1āciju par ES fondu
projektu islenošanas pieredzi:
• sniegt informāciju par ES
rcģionll.lo politiku ES fondu
izmantoŠanas konteksta
Nodrošinā! FM reprezentativās
vajadzibas ES fondu infonnativos
nasākumos
NodrošinAt vizulilu inlonnll.ciju par

ESF. ERAF, KF

*Nav saistošs iepirkumu procedūras piemērošanas kontekstā

,..

Sasniedzamais
rezuItAta rAdTtajs

'i,,:

programmu

Datums:
12.02.2013.

';",-

Sas'niedzamais ;:
ietekmes rAdTtAjs

Sallaksn~iu u.c.
infommtīvu pasāklllllu
dalībnieki

Nodrošinātas FM
reprezentatJva.s
vajadzības
Nodrošināta papildu
vizlllila informācija par

plāns'"

Lappuses:
2 nn 28

,

Istenošanas
laiks

lndiknth'llS
izmaksas LVI..
bez PVN

Papildu informAcija. ja
attiecinAms ,

27.01.2013.

38441

2013.gadA Eirobusiņš turpinās
atspogujot ari
lauksaimniecīhas un
zivsainlllieeilias tematiku un
vid~ii divus raidljumus
mCnesi finansčs no Lauku
atbalsta dienesta tehniskAs
palidzības. Saskaņ!i ar TNS
Lalvia TV Melri sniegt<ļiicm
raid~juma reitingu datiem
01.01.-30.11.2012. sasniegti
725000 skatitāju. 2011.gadll.
Eirobusiņa sasniegtā
auditorija bija 695 000

.C'

Līe:umi, kuri iAnoslMz ar darbThas terminu 2013.e:ada
• sabiedrība - sociāli
SasniedzamA auditorija
95% LV iedzivotAju
un ekonomiski aklivie
2013.g.700000
zina, ka Latvijai ir
Latvijas iedzivot!iji:
pieejami ES fondu
• potenei~lJie ES fondu
līdzekli; 79% LV
finansējuma saņēm~ji
iedzivotaju pozilīvi
- izglitības, veselThas
vērtē ES fondu
aprOpes un valsts
ietekmi uz
pārvaldes, pašvaldības,
tautsaimniccības
iestades, zinll.tniskll.s
attistīhu
institūcijas,
kOll1ersanti,
nevalstiskās
organi7.ācijas u.c.

FM reprezcntaeijas
vajadzīhām

(ESF, ERAF un KF) komunikācijas

15.12.2013

.•

n/o

2.cct.

4840

Iepirkumu veic elektronisko
iepirkumu sistēmā (ElS)

nJa

1.-2.cel.

200

Lietošanai Finanšulllinistrijas
rīkotajns informativajos
pasakll11l0S

ESF. ERAF. KF
49712

';1"

"

Z.

Infori11atrvais. publicitAtes.
komunikAcijas p~sAkums .'ritj!lP
i:>i
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Sasniedzamais

rez~lta•• radn.j~l! i'
, ••.••
f

!iill,',

(ESF, ERAF un KF) komunikl1cijas

. ".

Sasniedzamais
','
!ietekmes rAdJtAjs, ','
,

.,,'-'
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Istenošanas

I.;I~i~>.

.

Buklets "Vienkiirši par m5.joklu renovāciju"
sagatavošana un druka. Ar fotogra.tīju un
zimējumu palīdzību parMni kvalilalīvas
ekas renovlicijas principi, sākot no faslidcs
siltināŠanas un beidzot ar siltumapgādes un
vcntil!icijas sistčmu renovāciju

Infonnēt par ERAF aktiviUitcs
"DaudzdzTvokļu mliju
siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi' Tslcnošanu

2

ES fondu reprczentatīvo materiālu
izgatavošana un pieglide

Nodrošinat EM rcprezentatīvās
vajadzības ES fondu infonnatīvos
pasākumos

3

ES fondu reprezentatīvo malcriālu
izgatavošana un pieglide

Nodrošināl EM rcprczentativas
vajadzTbas ES fondu infonnatīvos
pasākumos

4

Izvelkamais stends ar ES, ESF, ERAF, KF,
EM logo, majaslapu adresēm u.c.
kontaktinfonnāciiu
Semin5.ri par ERAf aktivitlites
"Daudzdzīvoklu mājll siltumnoturmas
uzlabošanas pa<;ākumi" kvalitatīvu
īstenošanu

Nodrošinat vizulilu infomlāciju par
ESI', ERAF, Kl'
Izglītot projektu TstcnotB:iuspar
ERAF aktivitātes "DaudzdzTvoklu
māju si1tumnotur1bas uzlabošanas
pasakumi" projektu kvalitatīvll
īstenošanu.

Noslee.to lJl!umu I UZDcmto saisnbu ietvaros
3000 ekscmpUiri
ERAF aļ1ivitātes
"Daudzdzivoklu m!iju
siltumnoturIbas
uzlabošanas pasākumi'
projektu istcnotāji un
potenciālie projektu
iesniedzēii
Nodrošinālas EM
Scmin!iru, forumu un
reprezentatīvās
konferenču dalibnieki;
vajadzības
EM reprezenlācijas
vajadzīb!im

plans*

Lappuses:

. ,
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A TBILOIGASmST
AOES
• .:. --,'.:':; ":',;-:<:<; ;:ii::;';/ Ekonomikas ministriia

1

5

grup.

programmu

Datums:
12.02.2013.

Variants: 1
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Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darbIbas

Apstiprināts:
VadošAs iestAdes vadRajs A.Eberhards

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Finanšu un darblbas
nodrošinaiuma
denartaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinAjuma
departamenta
KomunikAcijas nodala

IndikuiJ\.'ss
izmaksas LVL
bez PVN

'.'

.

".,'.'"

Papildu

,'..

informscija.

ja

,8ttieclnAms ,,_iJI:IJ,;;i il :)J~:!;f.;4:"'.ii

...

'

Pieejams informatīvs
materi!Us EM
rīkolajos seminliros
par min!:to ERAF
aktivitāti

I.cct.

1770

LTgums ar SIA "Talsu
lipografija" lloslEgts
15.10.2012. par vairāku
infonnatTvo materililu
izgatavošanu

n/.

I.cel.

2405

Līgumi noslegti ar AS
"Reklāmdruka" 20I2.gada
14.deeembrTun SIA "ProBaltic" 2012.gada
14.decembrT. Rcprei'..cntalivo
materi!ilu pieglide veikta
2013.pada ianvāri

3.ccl.

3000

Iepirkumu veic elektronisko
iepirkumu sistēmā (ElS)

I.eel.

ZOO

pastlivīgi

1500

Lietošanai Ekonomika<;
ministrijas rīkolajos
infonnatīvaios pa<;āk:umos
Lidz 10 seminliricm visos
Latvijas reģionos. Sattlrs:
projektu sagatavošanli un
īstenošanā biežāk pielautas
klOdas. Lektori no LlAA,
EM, bOvniecības nozares
pārsta.vji. PIānots ari informet
par projektu rezultātiem,
organizējot atvērto durvju
dienas renovetaias ēkās

LIeuml, kuri iAnosledz ar darbības terminu 2013.padll
n/.
Nodrošinatas EM
Seminaru, forumu un
reprezenlatīvās
konferenču dalībnicki:
vajadz1bas
EM reprezentāeijas
vaiadzmlim
n/a
Nodrošinlita papildu
Sanāksmju u.c.
vizuāl!i informācija par
informatīvu pasākumu
ESI', ERAF. Kl'
dalibnieki
Nodrošināta
300 dalibnieki
Projektu icsniedzēji un
kvalilalīva projektu
īstenotāji • finanšu
icviešana
saņēmeji, renovācijas
proeesli iesaislītās
puses un dzīvoklu
ipašnieki

Icstllde: Finanšu ministrija
StruktūrvienĪba: Finanšu un darhTbas
nodrošinAiuma deDartaments
Sagatavoja: .~inanšu nodrošinAjuma
departamenta
Komunikācijas nodala

Informatrvais,
komunikAcijas

publicitates.
paSAku ms

'\1;

Apstiprināts:
VadošAs iestAdes vadrtAjs A.Eherhards

Dokumenta nosaukums:
2GI3.gada ES fondu darbThas programmu
Variants: 1

Mer,ķis

Merlpl grupa

Sasoiedzamais

(ESF, ERAF un KF) komunikacijas

Datums:
\2.02.2013.
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Semināri sadarbībā ar Rīgas Tehnisko
universitāti

Informēt projektu TstenoUijus par
ERAF aktivitātes "Daudzdzivokju
māju sillumnoturības uzlabošanas
pasakumi" aktualilātēm, biet.āk
piejautajām klQdlim īstenošanas
procesa

Pn~iektu iesniedz~ji un
TstenoUiji finanšu
saņēmeji, renovāeijas
procesli icsaistītā<;
puses un dzivoklu
Tpašnieki

100 dalibnieki: 250
skatītāju tiešsaist~

Nodrošinata
kvalilalīva projektu
ieviešana

pastāvīgi

7

Starptautiski semināri par kvalitatīvll
hūvniecības projektu Tstcnošanu ERAF
aktivitātes "DaudzdzIvoklu mliju
siltumnolurīhas uzlabošanas pasākumi"
ietvaros

lnlonnet būvkomersantus,
projektetajus un citus būvniecības
nozarcs speciālislus par
aktualitātem renovlicijas jOllla, par
biežak piejautajām klūdām eku
nmovācijas procesa, ka arI
iepazTstinat ar ārvalstu pieredzi
lIIājoklu renovāeijā

Būvkomersanti,
pn~jektētāji. arhitekti,
encrgoauditori

120 dalfunicki; 240
skatīlāju ticšsaistē; 400
vidco ierakstu skatīlāju

Nodrošinlita
kvalitatīva projeklu
ieviešana

pastāvIgi

3000

8

Konference par ERAr aktivihltcs
"DaudzdzIvoklu I11lijusiltumnoturfuas
uzlabošanas paslikumi" rczultālicm

Informet sabiedrfuu par
daudzdzIvoklu m~ju renovāeijas
programmas Tstellošunas gaitu
četros gados, analizēt sasnicgtos
rezultlltus, diskutēt par
lurpmākajām finansejuma
piesaistes iespējii.m, analizet
problemas un rast iespejarnos
risinliiumus

Projcktu Tstenotāji
finanšu saņcl11cji.
rcnovācijas proeesā
iesaistītās puses un
dzIvoklu Tp8Šnieki. ES
fondu icstādes

150 dalībnieki

Izplatīta informlicija
par projektu
rezultātiem

1.-2.cct.

3000

""

6
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,'pi>

\ I "rezuItAta rAdlt~~<:.:""

.!iI'!iI ••!iI

M

M

Sasnir.dzamuis
ietekmes i"Adrtajs

Lappuses:

IndikatJ\'8s
izinaksas LVL
bez ,PVN
1400

i

pilns'"

]stellošanas
laiks
.. '!;i"

•

Papildu

informAcijs,

attiecinams

ja

<:~:Ü~;;'' ,',

Sadarbībā ar RTU scmināru
cikls (notick m~neša trešajā
trešdienā plkst. 18.00) tiek
organizēts jau trešo gadu.
2013.gadā plāl1oti 10
semināri. Seminari tiks
pārraidīti inlemeta liešsaistē
un taps arI seminaru
videoieraksti ievietošanai
YOlltube.com kanüla "DzIvo
siltāk"
Min. 2 seminilri (pavasarI un
rudenD. Semināri tiks
pārraidīti interneta liešsaiste
un taps ari seminārLl
videoieraksti ievietošanai
youtube.com kanaHl "DzIvo
siltak" . Šajos seminūros
plānots infornlēt par
aļ1ualitātēm būvllormatīvos,
biet.āk piclautajam
tehniskajam klūdām ēku
renovācijā, ka arI citu valstu
pieredzi eku rcnovācijā.
PIānols dalibai pasākumos
aicinat l1rvalstu lektorus
Konference tiks iilmēta un
videomaterials būs pieejams
youtube.eom kanüll1 "Dzīvo
sillāk"

Apstiprināts:
VadošAs iestAdes vadnAjs A.Eberhards

Iestade: ~'inanšu ministrija
StruktOrvicnība: Finanšu un darbTbas
nodrošinAiuma deDartaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinajuma
departamenta
KomunikAcijas nodala

Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darbTbas programmu

IndikatI,'as
izmaksas LVL
bez PVN

Papildu informAcija,
attiecinllrns

iepazīta eitu ES
dalibvalstu pieredze
daudzdzīvoklu māju
rcnovācijii.

1.-2.eet.

3500

Tiks aiein1ili dalIbnieki no
Igaunijas, Lietuvas, Dānijas
un Polijas, kuri iepazīslinā.<;
klālesošos ar athalsta
instnlmentiem
energoefektivilšles
pasākumiem (Rotacijas fonds,
Jcsica u.c.). Planots, ka
pasākumā picdalIsies ari
nozares profesionāļi no
Latvijas un pašvaldIbu

2000 skatīlāji

Izplatna informācija
par projeJ...'1u
rezulHiticm,
istcnošanas gaitu u.c.

pastāvīgi

500

3000 lietota.ji

lzplatita informācija
par aktualita.tem EM
administretajā.<;
ak1ivitātēs

pastāvīgi

800

Sasniedzamais
ietekmes rlldUlljs

lnfonn~t par ERAF aklivitiites
"Daudzdzīvokju miiju
siltumnolurIbas uzlabošanas
pasākumi" īstenošanu, piirrunat
sasniegtos rC7.UlUitusun icpazītics
ar kaimiņvalstu pieredzi
daudzdzTvoklu māju renovl1cijl1sasniegtajiem rezultaticm un
finanšu inslnJmcnliem

Projektu īslenotajifinanšu saņčmeji.
rcnovācijas procesa
iesaislfiās puscs un
dzīvokju ipašnieki. ES
fondu iestadcs

70 dalībnieki

10

Lidz 20 videosižctu sagatavošana un
seminllrulkonferenču interneta tiešraižu
nodrošināš8na

Infornlct par aklualitātem ERAF
aktivitātes "Daudzdzīvoklu
1l111ju
siltumnotunoas uzlabošanas
pasākumi" īstcnošanā, renoveto
mli.ju ieguvumiem un nozaru Iīderu
viedokjicl11, kri ari par Ekonomikas
ministrijas pārziņii. esošajam
uzņēmējdarbibas atbalsta
programmām - to apguvi

Projektu īslenotāj i finanšu saņemeji.
renovāeijas procesa
iesaislītās puscs un
dzīvokju īpašnicki. ES
fondu iestādcs,
žurnrilisti u.c.

II

Infogralika un videoprezenU\cijas

Sniegt sarežģītu intonnāciju
vienkāršA un skaidra fonnAtā
merķauditorijai gan par ERAF
aktiviUiti "Daudzdzīvoklu māju
siltumnotur1bas uzlabošanas
pasākumi", gan par ERAF un ESF
atbalsta nro~ra111mām uzņem~iiclll

I..atvijas sahiedrība,
žurnalisti

"

'"

9
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.

50028

Istenolanas
laiks

Sasniedzamais
rezultita radrtAjs
. ... .

Merķis

plAns*

Lappuses:

Datums:
12.02.2013.

Variants: 1

Merķa grupa

IlIformatrvais, publicitates.
komunika~ijas pasAku~s
.".;
Starptautiska konference par atbalsta
inslrumentiem encrgoefektivitates
pasākumu veikšanai

(ESF, ERAF un KV) komunikAcijas

ja

..

oārslāvii.
Sižeti tiks izvietoti
youtube.com kanālā "Dzīvo
siltāk" un/vai
"ekonom ikasm inistrij a" .
Nepieciešams icga.dāties
digiUi.lo ierakstu iekārtu un
divus mikrofonus. Digitīī.lā
ierakstu iekārta nodrošinAtu
kvalitatīvu paslikuma skaņas
ierakstu (bez fona trokšņicm).
Skaņu iekārta ir nepieciešam
ari, lai nodrošinatu kva1itatJvu
interneta tiešraižu
nodrošināSanu. 1/3 no
i7.maksām tiks segtas no EM
budžeta

Apstiprināls:
VadošAs iestAdes vadrtAjs A.Eberhards

Jestāde: I"inanšu ministrija
Struk1Ūrvicnība: Finanšu un darbTbas
nodrošinli'uma
de artaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinijuma
departamenta
KomunikAcijas nodala

IZ

"

Informatrvais,
komunikAcijas

publicitates,
pasAku ms ',;

Variants:

"i::

Ml!rķis

':

.

:"''>'',,'

• ,y:::

Dalība izstāde "Mā:ja 1"

13

Konkurss "Encrgocfcktrvākā
2013"

14

SCl11inaripar pieejamiem finanšu
instrumentiem Hzņ!mčjiem

lnformčt esošos un potencīālos
uzņemejus par pieejamAm atbalsta
programmam uzņēmējdarhThas
u7.sākšanai un aUīstībai

15

Konfcrcncc par ES fondu atbalstu
cncrģētikas nozarei

Inlbrmet par ES fondu atbalstu
enerģētikas nozarei un
sasniegtajiem rcwltlUicm

16

Forumi "lndustrilUa politika un atbalsts
bizncsam"

17

Diskusija/forums par atbalsta sniegšanu,
izmantojot aUīstības finanšu institOciju

1nforJllēt uzņēmējus par icspējām
saņemt atbalstu ES fondu un valsts
atbalsta programmas (piemeram.
LlAA, LGA, Hipotēku banka,
BaltCap u.c.): dot iespēju
kontakthiržas ietvaros satikt
speciāIistus un saņemt ekspertu
konsultāeiias
Snicgt infonna.ciju par jaunas
vienotas anistības finanšu
institūcijas izveidi, tā nodrošinot
u7.ņēmējiem atbalstu pēc vienas
pieturas agentūras Drincioa

1<:1\1

I

(ESF, [RAF

un KF) komunikHcijas

Datums:

ēka Latvijā

lnformčt sabiedrību par t:RAF
aktivitātes "Daudzdzivoklu māju
siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi" pamatnosacījumiem,
aktualitātēm, sniegllļjām iespējam
un ieguvumiem, kā ari par
kvalitatrvu Jllāiaklu rennvāciiu
Konkurss tiks izsludināts nolüka
veicinā1 labo praksi čku
cncrgocfektivitates joma.

Merķa grupa

Sasniedzama is
rC'1,ultAta r~dru.js

izstādes "Māja 1"
apmcklčUiji

300 apmeklētāji

Izplatīta infomlācija
par majoklu
renovācijas iespējam.
icguvumiem

I.-2.cet.

projektu īstenotāji
(finanšu saņ!mčji.
renovācijas procesa
icsaiSIĪtāS puses un
dzivoklu īoašnieki)
Esošie un potenciālie
uzņēmēji

500 projektu Tstenotaji,
no tiem konkursA
piedalisies min. 70
dalThnieki

Izplatīta infarmlleija
par projektu
rezultāticm

1.-3.ce!.

100

400 dalībnieki

Nodrošināta
kvalitatīvu u/d
projektu iesniegšana

pastavīgi

700

Siltumenerģijas
ražotāj i, pašvaldības
un citas icintercsēUis
puses

80 dalībnicki

1.-2.ect.

1000

Esošie un potenci ālie
uzņēmēji

140 dalIbnicki

Izplatīta informacija
par ES fondu atbalstu
cncrģčtikas nozarei.
sasniegtajiem
re7.ultāticm
Nodrošinata
informācijas
pieeajmIba par
atbalsta
programmāll1
uzņēmējiem

1.-2.eel.

2000

Uzņēmēji, patenciālic
uzņemējdarbības
U7.sācēji, nozaru
asociācļjas, rcģionu

100 dalIbnieki

4.cel.

1000

"'i.:

Sasniedzama is J:
Istenošanas
'ietekmes rQdIlQj~"i;",>, laiks
: Iii::

6 no 28

IndikaUv8s
izmaksas LVL
bez PVN
50

1:.,

"

,

lJzņemēji infomlēti
par valsIs atbalstu
finanšu instrumentu
joma

plAns*

Lappuses:

12.02.2013.

12

K()IļĀ

Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darbTbas programmu

OMs"V;;
25925

rapHdu iu~u,rl:,.rija, ja

"

'i

"1,

attiecinAms

'::

Stenda ••Daudzdzivokju mā:ju
siltināŠana" noformešana.
Informativo atbalstu sniegs ari
informatīvā.s kampaņas
"Dzīva Siltak" sadarbības
partneri (bilvniecības nozarcs
nevalstiskās organizacijas)
Konkursu organizč EM,
VARAM un žumāIs
"Hūvinženicris"

Min. 10 seminari visos
Latvijas reģionos. PIānats
dal ībai seminllros aicinat
Latvijas Garantiju aģenlOras,
Hipotēku bankas, Ilaltcap,
Imprimatur Canital u.c.

2012.gada EM rJkoja 3
reģianalos forumus
"lndustriāIā politika un
atbalsIs biznesam".
2013.g.1.cet. noslēd7.0šieZemgales reģiona, Jelgavā un
Rīgā. lndikatīvi 22.02. un
22.03.
Pasākumu plānots organiz!t
sadarbība. ar Finanšu
ministriju, iesaistot
ieinteresētās institūcijas

lnformatrvais,
publicitAtes,
koniunikAcijas pasAkums
7- I
'
..• , -."
".
'.
,
,,':;;,;,"

Merķa

Mlrķis

i; ,--

'

.

.'.

..

•

1

ES fondu reprezentatIvo materiālu
izgatavošana un piegāde

2

lntbnnatīvais seminlirs par 3.4.3.3.
akliviUi.lcs "Atbalsts kultūras pieminekļu
privātTpašniekiem kultOras piemineklu
saglablišanli un to sociālekonomisk!l
potenciāla efektīvā izmantošanā" III
projektu iesniegumu atlases kārtu

KopA KM

"
I

••••••.•

"Oi •.•

"if:CC".,,"' ..

grupa

',,'

Nodrošinlit KM reprezentatMls
vajadziba<; ES fondu informalĪvos
pasākumos
lnfomlēl un izglītot par 3.4.3.3.
projektu iesniegumu kvalitativu
sagatavošanu

Sasniedzamals
ietekmes radnajs

Sasniedzamais
rezultAta radJUljs

....

KultOras ministrija

Uuuml, kuri "Anosll!dz ar darblbas terminu
nodrošinlitas KM
Potenciālie projektu
reprezenlalĪvAs
iesniegumu icsniedreji
va;adzIbas
un proiektu Tstenotāii'
50 dalībnieki
Potencililie projektu
iesnicdzčji - kultūras
pieminekļu ipašnieki,
kultOras nozarē
strlīdājošie, citi
interesenti

(ESF, ERAF un KF) komuniklicijas

"

.,.,,'

7 no 28

Indikattvas

]stcnošanas
laiks
.'.',"

'

izmaksas LVL
bez PVN

.

'..

Videofilmas par ES fondu labo praksi
filmCšanu un parraide televTzijli. Filmas
garums: ne mazāk ka 10 min. Filmas saturs:
ESF un ERAF ieguldijullls labklājības
n07..arē 2007.-2013.gadā, reālais ieguvums
eilvekiem, kas piedalijušies pn~iektos.
Ieskats kopējā labklājība<; jomai pieejama.īa
ES Iinansčjul1lā un tā izlietojumā pa
jomam: nodarbinātlba. infrastruktūra,
cilvēki ar invaliditāti

.. .. .........
d..••....•)0.,+'

'.' ••••N

•••.

*Sniegt sabiedrībai informāciju
par ESI' un BRAF icguldijumiem
labklājTbas nozare 2007.~
2013.gadā.
"'Veicin!t sabiedrības zināŠanas un
izpratni par ESF un ERAF lidzeklu
ieguldTjumu labkllījības nozare un
sabiedrmas gūto labumu no ta.
*Ziņot sabiedribai par ESI' un
ERAF ieviešanas gaitu, progresu
plānošanas perioda beiglīs un
praktiskajiem ieguvumielll.
*Stiprināt auditorijas plirliecibu, ka
ES fondu ITdzfinansējuma lidzekļi
ir iegulditi merķeti un Iietderigi,
uzlabojot rcālu Latvijas cilvēku
dziVi

Papildu informAcija,
attiecinams
A

ja

••••••

2013.uadA

nla

I.cet.

1000

Iepirkumu veic elektronisko
iepirkumu sistēmā (ElS)

Nodrošināta
kvalilatīvu projektu
iesniegšana

I.eet.

200

par 3.4.3.3. aklivitātes
Tstcnošanas
pamatnosae~jumiem, projektu
icsniegumu včrH!šanas
kriterijiem, projekta
iesnieguma veidlapas
aizpildTšanu, par darbIbas
stratēģija<; kultūras
mantojuma objektam izstrlidi,
izmaksu efektiviUl.tes
novērtejuma i7..strādi, kā ari
par aktivitātes ietvaros
apsliprinlito projektu
ieviešanu un uzraudzibu

1200
,.

pllins*

Lappuses:

Datums:
12.02.2013.

Variants: 1

..

"

Dokumenta nosaukums:
20J3.gada ES fondu darbTbas programmu

Apstiprināts:
Vadošas iestAdes vadUfijs A.Eberhards

Icstāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Finanšu un darbJbas
nodrošinAiuma deDartaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinAjuma
departamenta
Komuniklicijas nodala

Labkl8ilbas miuistriia ... , ...

'd",' .... .

L1e:lImi, kas iJlnosledz ar darbTbas terminu 2013.2:ada
35% LV iedzivotliju
Sasniedzama auditorija
SabicdrTha kopuma zina, ka Latvijai ir
2013.g. 50000
Latvijas iedzivotliji;
pieejami ESF
ES fondu 'linansējuma
lidzckļi; 30% LV
saņēmēji - komersanti,
iedzivotāju atpazist
izglitības, sociālo
konkrl5tu projeklu ar
pakalpojumu sniedzēji,
ESF 'linansiālu
valsts pmvaldes,
ieguldijumu
pašvaldiba<;,
nevalstiskās
organiz!cijas u.e.

.

2013.gada
februāris/mar
ls

.}.

...,..•...."

2810

......,;.

/V!P,"

Filmas saturs: ESF un BRAl'
icguldTjums labklājlbas nozare
2007.-2013.gadā, relilais
ieguvums cilvēkiell1, kas
piedalfjušies projektos. Ieskats
kopl5jā labklājības jomai
pieejamajā ES finansējumā un
ta izlietojuma pajolllām:
nodarbinātIba, infra<;truklūra,
cilvēki ar invaliditāti

lestādc: ~~inanšu ministrija
Struktūrvienība: Finanšu un darbTbas
nodrošinD.iuma departaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinAjuma
departamenta
KomunikAcijas nodala

., ~
"

7-

2

Jnformanvais,

publiritates,

komunik~cijas

pasAkums

I

Merķis

"'''.

Merķa grupa
';.;

.

'i;'"'
.Sniegt sahiednnai infomlāciju
par ESF un ERAF ieguldtiumiem
labkH~jīha" nozarē 2007.2013.gada.
.Veicinii.t sabiedribas zināšanas un
izpratni par ESr: un ERAr: lidzeklu
ieguldijumu labklājibas nozarč un
sahicdrThas gūto labumu no tā
pl1inošanas perioda beigā,>.
Stiprināt auditorijas pārliec1bu, ka
ES fondu IIdzfinunsejllma lidzekli
ir ieguldīti mērķēti un lietderTgi,
uzlabojot rclilu Latvijas cilvēku
dzivi

. ,,:,..

Foto un video arhiva veidošana par 20
stratēģiski nozTmIgu SM Istenoto projektu
rcalizacijas gaitu

Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darbTbas programmu
Variants: 1

.':';':::

lnfografikas/vizuālas
datu bllzcs par ES
fondu Istenot'\iiem projektiem labklājības
nozarē izveide un publicčšana interncta
victnč www.sf.lm.gov.lv.
Vizuāli
uzskatiima projektu datu bllzc. Uz Latvijas
kartes intcrneta vietne www.sf.lm.gov.lv
izvietoti visi projekti, kas realizeti
lahklājības joma 2007.~20 13.g. plünošanas
pcriod1i. Katram projektam pievienots jss
aprakst'i ar bütiska:ko informlieiju, iespeja
aplOkot fotogrāfijas (ESF un ERAF
ITdzfinansēto projektu Tstcnotliju arhīvs).
Pozitīvais aspekts ~ ilgtspeja: iespeja
nākamajā plānošanas perioda karti
papildināt ar jauniem rcalizejamiem
oroiekticm
KopA LM
.

Apstiprināts:
VadošAs iestAdes vadJtAjs A.Eberhards

Latvijas sabiedn1Ja:
iedzIvotāji,
tīnaJlsejuma saņēmēji.
projektos iesaistItic,
interesenti, pašvaldību,
nevalstisko
organiza.ciju pārstāvji

lnfbnnet sabiedribu par slratēģiski
nozimigu ES finanscto objektu
realizčSanas gaitu, veidojot
foto/video atskaiti un publicit1iti
par pavciļ1o. Ir svarīgi parādīt - kā
objekts i7_"katījii..'i
pirms ES
finansejuma saņcmšanas, un ka-

Datums:
12.02.2013.

Sasniedzamais
rezultAt~{~drtAjs

' Sasnied7..amais
ietekmes rAdrtaj~'i';
;..

Sasnicdzamā auditorija
2013.g. 8000 interneta
vietnes apmeklētāju.
Datu bāze izmantojama
ari nākamajā plānošanas
perioda

Satiksmes ministrija
NoslEe:lo ITe:UllIu/uzoemlo saisubu ietvaros
Sabiedrība ~ sociāli Ull
20 projektu video un
ckonomiski aktivie
foto materiā1i
Latvijas iedzIvotaj i,
satiksmes nozares
pārstāvji u.c.

(ESF. ERAF un KF) komunikDcijas

.

..'

Nodrošinatas LM
rcprczcntatIvā"
vajadzIbas,
sabiedrīha vizuāli
labi uztveram1i veida
informeta par ESF
icguldIjul1lu
labklii.jības jomā

.>:

Lappuses:
8 no 28

JstelloŠltnas
laiks

..;;t,

.

2013.gada
novcmbris

•

. '.

Infonneta sahiedriba
par SM pārraudzīto
ES finansēto projcktu
rcalizešanu

pastāvIgi

Indiknth':IS
izmaksas LVL
;"'!li;
,bez PVN
827

Papildu informacija,
atticrinams

jlļ

3637

6700

pec
KOPASM

plDns*

6700

Noslegtā liguma darbības
laiks 23.07.2012 - 3 1.12.20 13.
papildu aprakstu sk. 20l2.g.
komunik1icijas plānā

"

"

z

Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darbTbas programmu

Apstiprinats:
VadošAs iestAdes vadRAjs A.Eberhards

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienlba: Finanšu un darbTbas
nodrošinAiuma deDartaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinlijuma
departamenta
Komunikācijas
nodala

Variants: )

...•.
'

.

;.,

.

.'

'.'

;

.. ',

.. "

',,~:

pilns.

Lappuses:

Datums:

90028

12.02.2013.

Merķa grupa
;';',;;.;;"
Mer,ķis :>,>
publicitates,', 'f40i'1~,:,:\,,',::/;,:'~~:';:-:;,1ii~ \s:y,'
. <,;;;;.:'.;;.;:!, .•. ;;•.... ;;; ;2dij1F~;"';" "
pasAkums> ''.'" '. '

Ilnŗ~.rmatIvais.
,komunikAcijas

(ESF. ERAF un KF) komunikAcijas

Papildu informacija,
lndH.mtTyas
Sasniedzamais
:, >r,:< 'lstenoŠ8nas
ietekmes rldl1Ajs ,':r laiks ;;!~;;;.;•• izmak"uls LvLi~i:tRttie'ci~~,ms
...• , ••••••...........
Y •. I
bezPVN
.' .

~~sniedtamRis
.' ';("b;'iJ;1jiJ,
rAdrtlJs ,~: "y
.... -;-.

";,i~;;'"'t 11:...~czidtAta
("

ja;

"C"-.

... ...

Valsis kanceleia
1

Komuniklicijas stratēģijas izstrade un
Tstenošana par Valsts kancelejas īstenoto
ESr= akti vitAšu un projektu sasniegto
rezultlitu un labas prakses piemeru
populari7..ešanu. Darba uzdevums:
(1) infonnalīvo un publicitlites pasākul11u
īstenošana atbilstoši izstrādātajai
komunikācijas strateģijai;
(2) elektroniskas projektu kartes dizaina
izstrade un VIAA izstrlidli.tās kartes izejas
failu pie1āgošana Valsts kancelejas projektu
elektronisklis vad1bas sistemai

Virsmērķis - sniegt sabiedr1bai
infonnāciju par sasniegtajiem
rezultatiem Valsts kancelejas
administreto aktivitlišu Tstenošanā
un veicinIit izpratni par ESF
finansejuma ietekmi uz
administratīvo šķeršlu
samazinManu, publisko
pakalpojumu kvalitlites uzlabošanu
un sabicdn"bas lidzdalīhas speju
stiprinManu.
Pasiikuma mērķis -nodrošināt
pec
iespejas precTzāku merķa
auditorijas sasniegšanu, piesaistot
komunikacijas nozares ekspertus
un izmantojot efektīvākos
komunikacijas instrumentus,
kanlilus un metodes sabiedriha~
infonnešanā; nodrošinā! litru un
ērtu informlicijas picejamību par
ESF projektiem administratTvās
kanacitātes ioma

Lrl!'ums. kas .Anosledz ar darbTbas terminu 2013.gada
IzstrAdāta komunikācijas
Sabiedr1ba - sociaJi,
strateģija un Tstenoti
ekonomiski un
atbilstoši infonnācijas un
politiski aktIvie
publicitātes pasākumi;
Latvijas iedzīvotāj i, jo
nodrošinlila
īpaši valsts iestlides,
elektroniskās projektu
pašvald1bas un to
kartes darhlba
iestades, plānošanas
reģioni, NVO un
sociaIic partneri

saskaĢā ar Izpildītāja
noteiktaj iem
sasniedzamajiem
rādītājiem

01.022013.
3112.2014.

19900

KOpA Valsts kanceleja
• •H"'"

.

,

Šada aktivitate apstiprināta
Valsts kancelejas TP projekta
un to Tstenot paredz
12.12.2011. nosH5gta
vienošanas ar CFLA

19900

,.2' .

j~jfi;

aktualizēšana

un

1

www.csfondi.vm.gov.lv
adminislrēšana

2

Pub1ikācijas Ilacionālajā laikrakstā par ES
fondu ieguldījumu vesellbas aprūpes nozare

'j.'

j ••

Aktualizft informāciju gan par
vispm-čjiem ES fondu lidzeklu
ieguldiJumiem, gan konkrēti par
vesclIbas aprūpes nozari kopuma

1nfonnēt Latvijas iedzīvotajus par
ES fondu ieguldTjumu vcselības
aprtlpes jomā

,

;.

VeselIbas ministriia

.

,},.'

.,.;.

NosU~"to ITJJurnuI uznenHo saisnbu ietvaros
50000 Illājas lapas
operatīva un kva1itatīva
ES fondu projektu
apmeklē1āji 2013.g.
mlijaslapas
iesniedzeji un
tinansējuma saņēmeji:
administrēšana;
novčrstas nepilnības,
sociaJi un ekonomiski
ieviesti uzlabojumi
aktīvie Latvijas
icdzīvotliji; ES fondu
vad1bā iesaistītās
instilOciias
Lrl!.umi. kuri .anosledz ar darbtbas terminu 2013.l!.ada
100000 sasnied7..amā
Visi iedzTvot5ji,
8 publikacijas
auditorija 2013.g.
u7.8Varu liekot uz
iedzīvotajicm reģionos

.

'.

..,}j .

01.01.2013.
3112.2013,

48

Līgums noslēgts 01.09.2012.
par pakalpojuma sniegšanu
lIdz 3112.2015.

02.2013.
12.2013.

2000

8 (A5 fonnāta) publikacijas,
potenciiiJi Latvijas Avīzē,
ņemot verā, ka LA sasniedz
vislielāko lasnaiu auditoriju

;.;

leSIāde: Finanšu
Struktūrvienība:

ministrija
Finanšu
un darbIbas

Apstiprina-ts:
Vadošas
iestades

Dokumenta
vadnAjs

A.Eberhards

"

3

InformaUvais,
komunikacijas

."

pubJiciUUes.'~> <,;-:_
pasAkums
":-'::_"

..

darbrbas

programmu

(ESF,

ERAF

un KF) komuniklcijas

pllns*

1

Datums:

Lappuses:

12.02.2013.

.

. /"

1

Variants:

I:S fondu reprezentalīvic materillIll
izgatavošana un picgāde
KOPA VM

ES fondu

.

nodrošinAiuma
departaments
Sagatavoja:
Finanšu
nodrošinAjurna
departamenta
KomunikAcijas
nodala

Z

nosaukums:

2013.gada

Merķis

,

.'

Nodrošināf
vajadzības
pasākumos

"

Mlrķ.a grupa

' ->.,0

SasIliedzamais
rezultAta rAdrtAjs

Sasniedzamais
i:.':,::Jih'
ietekmes rAdrtljs

:;:\:';1,_

.

VM rcprczcntatTvās
ES fondu informatīvos

Projektu nosli:!guma un
starpposma
publieitātes lJasakulllos

nmlrošinātas VM
rcprezcntatīvās
vajadzīhas

IstcnoŠ3nas
laiks

.

10 no 28

:" - Indilmtl\'as
izmaksas LVL

bez PV1"
02.2013.
12.2013.

IV.

5000

rapHduinfUrm~~~j~,ja
attler.lnAms
{~.

lepirkumu veic elektronisko
iepirkumu sisii3mā (ElS)

.

7048
"

Sabiedriskas domas izvi3rti3jumi (2) par cpakalpojumu pidiet(~iumu (aptaujrī.ti min.
1000 respondenti)

Vides aizsardzJbas
1) Icgūt inrormāciju par to, cik
lielā mērā sabicdrība ir inlonnēta
par ERAF
3.2.2.1.1.apakšaktivitatcs
••InformIlcijas sistēl1lu uo
elektronisko pakalpojumu
attislība" projektu (turpmākprojektu) ietvaros
izstrād!ito/uzlaboto elektronisko
pakalpojumu (e-pakalpojumu)
picdāvātajām icsp!jlUn un par to,
cik Iielā mi3rā sabiedriha cpakalpojumus izmanto;
2) Apziniit tos e-pakalpojumus, par
kuriem sabicdrJba informeta
pietiekama apmerā, un cpakalpqjumus, par kuriem
sabicdr1ba nav pietiekami
infomlēla, kā ari idcnlificēt
konkrētos c-pakalpojumus un/vai
ar e-pakalp(üumiem saistRos
jautü:iumus, par kuriem turpmāk
nepieciešams komunieēt
intensTvllk:, lai icgūto informāeiju
izmantotu turpmāko
komunikllcijas pasākumu
plānošanā;
J) Apzinūt lIdz šim Istenoto
sabiedr1bas infonnēšanas
pasll.kulllll efektivitāti, t.sk.
identifieēt efeklTvākos
komunikāeijas kanālus un
aktivitātes;
4) Apzināt sabiedrJbas vCT1!!jumu
par c~pakalpojtlmu kvalitāti,
sabicdr1bas e.pakalpojumu
i7mantošanas paradumus un to, cik

un rei!ionAIAs aUJstrbas ministriia

Noslf2to Ilgumu / uzoe-mto saistlbu ietvaros
Sabiedrīha kopuma
e-pakalpojumu~ izmanto
2R% iedzī\'otāju, valsts
un pašvaldību epakalpojumus - 23%
icdzfvotaju

~iii<i.ii

Uzlabota
komunikācija ar cpakalpojumu mērķa
gruPālII, plašāk
pieejama informaeija
par epakalpojumiem,
samazinot noslodzi
valsts iestades

2013..
20JS.gads

13200

".

29.10.2012. ooslēgls Iīgums
ar SIA "AplalUu centrs" par 7
iZVēr1ējumu veikšanu lidz
lOJS.g. bcigām.
2012.g,bcig~ veikts pirmais
izvērtējums, sākol no
2013.g,izvērt~iumi tiks veikti
diva<; reizes gadA, icverojot
ITdzrgu laika intervālu starp
iepriekšējo un nakamo
aptauju, pastāvīgi sekojotlīdzi
sabicdrības informētTbas
ITmcņa dinamikai un atbilstoši
pielāg(~jot komunikacijas
pasllk:umus

Icstāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Finanšu un darbTbas
nodrošinAiuma denartaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinlijuma
departamenta
KomunikAcijas nodala

Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darb1bas programmu

Apstiprināts:
VadošAs iestAdes vadttAjs A.Eberhards

(ESF. ERAF un KF) komunikücijas
Lappuses:

Datums:
12.02.2013.

Variants: 1

plüns*

Il no 28

lielā mērā c.pakalpojumi
sasnieguši to funkcionaJo mērķi atvieglot fonnalitMu kārtošanu
aUicclblis ar valsts un pašvaldlbas
icstādēm
InformatTvais,
i

publIcitAtes,

:i

;':>:;~',ilf: <~''',;'

Merķis

Merķa grupa
!

k~~uoiklcijas pasllikuins
lkgadējā e-pārvaldes konference

3

www.tavavara.lv
Uzturēšana

4

Rcprczcnlācijas

pilnveidošana

materiaJi

un

Indikllih'llS

Sasniedzamais
rezuItAta rlldTtAjs

izmaksas LV].•
bez PVN
5000

Veicinlit pieredzes apmaiņu
projektu īstenotliju starpli, i7.Vērtēt
e-pakalpojumu ieviešana paveikto
un identificēt turpmAkos
izaicinājumus.

Nozares profesionļ}i,
valsts un p8Švaldīhu
institūciju vadīUiji.
augstskolu un
zinātniski pētnieeisko
institūtu ekspcrti u.c.

Veikta pieredzes
apmaiņa Irdz] 50
konferences dalībnieku
starpA

EfcktTvāka 3.2.2.1.1.
projektu epakalpojumu
ieviešana

2013.2015.gads

lnfonnēt un poplllariz~t labo
praksi par rcģionos Btenotajicm
projektiem, t.sk. ar ES fondu
atbalstu.

nozaru ministrijas,
plānošanas reģioni,
paSvaldJbas, izglītmas
un pētniecības
iestAdes, studenti,
pētnieki, poteneiā:lie
investori u,e.

3600 mAjaslapas
apmcklēLü:ju 20l3.g.

Nodrošiniita
infonnētiha par
llktualitliU!m
tcritor(ias attīstmas
pllinošanli un
īstenošanā

09.07.2012.
01.12.2015.

2998

lidz2013.g.
bcigām

3000

Nodrošināt VARAM
reprezentatīvās vajadzlbas ES
fondu informativos pa<;ākumos

Lr umi. kuri 'Anosledz aI" da.-bibas ter-mi u 2013. ada
N/A
ES fondu potenciaJie
Nodrošinālas VARAM
un esošic saņ~mēji,
reprezentatīvās:
konferenču un
vajadzības
semināru dalibnicki

"Papildu

informAclja,

altieciollnis (0i~jiH,1
;';f;'

I

•

ja
1"'-

;:'1

i,

25.06.2012. noslēgts ligums
ar SIA "Bi7Jlcsa augstskola
TURlHA" lidz 2015.gada
beigām par informativo un
māeību seminaru, konfercnču,
komiteju, darba grupu un citu
pasnkumu organiZēŠanu lin
lehnisko nodrošinājumu
atšķirTgfun merķauditorijļm
atbilstoši PasütTIā:ja
izvirzTIa'w
rasībam
Līgums paredz majas lapas
www.tavavara.lv
pilnveidošanu (t.sk. dizaina
adaptācijas izstrAdi; failu
sagatavošanu
programmēšanai; majas lapas
programmčšanu;
produeēšanas koordinčšanu;
projekta vadību;
rokasgrāmatas sagatavošanu
par infonnācijas ievietošanu
mājas lapā:) un mlljas lapas
uzturčSanu lidz 0 1.12.2015.
Iepirkums elektronisko
iepirkumu sistčmā (ElS),
pielagojoties VARAM
rikotajiem infonnatīvajiem
aslikumiem

Icstāde: Finan'šu ministrija
Struktūrvienība: Finanļu un darbTbns
nodrošiniiiuma
denartaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinAjuma
departamenta
KomunikAcijas nodala

:'

;

"

"

Informatlvais,
komunikadjas

Apstiprināts:
V:,došAs iestAdes vadTtājs A.Eberhards

Variants: I

publicitAlCS!
pasAkums
';:r;-;;,'

Mer'ķis
.

5

Pārskata "Reģionu atlīstība Latvija 20 12"
izdošana (latviešu valoda) un CD (latviešu
un anglu valodā)

6

Televīzijas raid\;umll cikls Latgales
reģionālajā televīzijā par Latgales reģiona
attīstibu

KOPĀ VARAl\l

Dokumenta nosaukums:
2013.gada [S fondu darbTbas programmu

::ir ,.

.. ir::: ,

..

Merķa grupa
>V'

.

Snicgt plašu datu apkopojumu par
Latvijas teritoriju attTstIbu,
salīdzinat Latvijas plānošanas
reģionus un pašvaldIbas, veikt
sociāli ekonomisko rādītā:iu
analīzi, kā arī ieklaul datus par ES
fondu iee.uldīiumu valsts aUīstībā
Informēt par Latgales reģiona
aUīstības iespējām, paveiktajiem
darbiell1, problēmām u.c.

(ESF, ERAF un KF) komunikAcijas plDns.

Datums:
12.02.2013.

Sasniedzamais

Sssniedzamais:
<'1',<" IstenoŠfinas
ietekmes rAdltAjs ;1~~:
laiks

rezultA ta,~~:*~,~taj
s
.

reģionā1ās attTst1bas
politikas veidotā:ii,
politiķi, pašvaldIbll
darbinieki, zinātnieki,
studenti u.c.
interesenti

1000 drukāti ekscmplāri,
300 CD, parskats
pieejams interneta

Sabiedr1ba

Sasniegti 50% I.atgales
reģionālās televTzijas
auditorijas. Nodrošināta
iespēja skalīt raidījunllls
interneta. tādējādi
paplašinot auditoriju

1,,>

...•.

Uzlabots sabiedr1bas
inforJllētības līmcnis
par teritoriju
aUisHbas tendencēm,
ES fondu
ieguldījulllu reģionos
ult.
Pieaudzis Latgales
rcģiona iedzīvotāju
skaits, kuri pozitīvi
včrtč reģiona
altīstībai sniegto
atbalstu

Lappuses:
12 no 28

:m!!

llldiknfr\'lls
izmaksas LVI,

bez PVN

':i

Papildu informAcija, ja
attiecinAms
'

.

4.cet.

6000

Tirii7.a - 1000 eksemplari
latviešu valoda, 300 eks. CD.
Pārskats publiski pieejams
internetA un p~c iespeja<;
izplalīts elektruniski

pastāvīgi

5931

20l2.g. Latgales reģiona.la
telcvīzija pārraidīja
informatīvos sižetus un
diskusiju raidTjllll111S
ticšraidē
par Latgales reģiona altīstības
jautAjumiem, problemām,
altīstības iespējām,
paveiktajiem darbiem un
pozitīvajiem piemēriem
latviešu un krievu valoda.
2013,g. plānots sagatavot un
reizi nedēlā Latgales
reģionülajā TV pārraidīt
informatīvus 15mill. sižctllS
par Latgales reģiona altīstības
jautajumicm. Reizi mčnesT
plāoots veidot 30
min. diskusiju ar VARAM
speciā1istiem tiešraidē. Reizi
trijos menešos plānots
pārraidīt vienu 45min.
raid\jumu par Latgales
reģiona problčmam, aUīstības
iespējfun, paveiktajiem
darbiem un pozitīvnjiem
piemēriem

36129

lestāde: .Finan~u ministrija
Struktūrvicnība: Finanšu un darbJbas
nodrošinAiuma departaments
Sagatavoja: Finan~u nodrošinajuma
departamenta
KomunikAcijas nodala

Apstiprinā1s:
VadošAs iestides

vadTtAjs A.Eberhards

Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darbJbas

Me.rķa grupa

(ESF, ERAF un KF) komunikAcijas

13 no 28

IndiknfJns

Sasniedzamais

izmaksas LVL
,bez PVN

rezultAt8 rAdnAjs
ki',;-' .;,~~

pUins.

Lappuses:

Datums:
12.02.2013.

Variants: 1

Merķis

programmu

".

SADARBīBAS IESTADES
Latvi'as InvestTci'u uu allT.tIbas a entOra

2

l7.dales materiali par L1AA adminislrētaj!m
ES fondu aktivitātē1l1

Nodrošināt lntommlīvos bukletus
un faktu lapas par L1AA
administrētajām ak.tiviUl.tem
izplatīŠanai LlAA rJkotajos
seminat"os, hi7Jlesa forumā, kā an
Klientu apkalpošanas nodalā

L1AA mlī:ill"lapas www.liaa.gov.lvsadalas
••ES fondi" papildināŠana

Izstrā.dāl L1AA administrēto
2007.-20l3.g. perioda aktivitāŠu
interaktīvo projek1u karti

3

Publikācijas satura i7_"trādc un puhlicēšana
žumālli "Klubs" par UZņēffiējU veiksmes
stāstiem

Sniegt informliciju par valsts
sniegtajām iespēja.m
U7.ņēmējdarhihas attīstībai, veicināt
interesi par iespejll.m pieteikties uz
LlAA administrēlajām valsts
atbalsta programmām un saņemt
Iīdzfinansējumu no ES fondu
IIdzekļicm, ka arT sniegt atbildes
uz uzņēmejiem inleresējošicm
'autā'umiem ša.ā konteksta

4

Min. 10 informatīvo seminat"i par LlAA
administrčtajām ES fondu aktivitlitem

lnfonnēt un izglītot pn~iektu
iesnicdz~ius un finansējuma
saņēmējus par projektu pieteikumu
sagatavošanu, par projeļ1a
ieviešanu un atskaišu
sagatavošanu.

Nosle to lr uIDul uz cmto saistrbu ietvaros
LIAA rJkoto seminlirU,
Esošo un potenci ālo
biznesa foruma,
finansejuma saņēmēju
Klientu apkalpošanas
infonnešana par projektu
nodalas apmcklētāji
sagatavošanu un
ieviešanu L1AA
administrētajas
ro rammiis
I māja'ilapas
ES fondu projeklu
icsniedzēji un
papildina.jums
finanse:juma saņemeji;
sociāli un ekonomiski
aktīvie Latvijas
iedzivotāji; ES fondu
vadībā iesaistītās
institūci'as, žurnlUisti
1 publikācija. min. 22
Finansejuma saņēme:ji
000 sasniegta lasītāju
un citi interesenti.
auditorija

LI umi, kuri oānoslMz ar da.-bJbas termi
projektu iesniedzeji,
1000 dalībnicki
tinansējuma saņemēji

li

Kvalitatīvi sagatavoti
projekti, atskaites,
apl iecinošie
dokumenti

PaslāvTgi

2479

Līgums noslēgts 21.08.20]2.
ar SIA "Dardcdze hologrlUija"
par pakalpojumu sniegšanu
lid7. drukas darbu izpildei.
LTguma summa LVL 70 000,
no tiem TP LVL 10000

350000 mājaslapas
ES fondu sadaļas
apmeklētAju 2013.g.

I.cet.

817

Līgums noslēgts 14.12.2012.
par LlAA tīmekļa vielnes
papildinManu lidz
31.01.2013. ar SIA Obelisk.
LlAA mlijas lapas ES fondu

sadalu 2012.g (Iīdz 1.11)

Izplatīta uzņēmēju
pieredze

2013. adA
Nodrošināta
kvalilatTva projektu
ieviešana

I.cet.

675

pastāvigi

2479

apmeklejuši 322 861
interesenti
Līgums noslēgb 12.07.2012.
ar SIA Publicum Media par 6
publikliciju ievietošanu lidz
1O.01.2013.2012.g.publicētas
5 publiklicijas. 2012.g.žumā1a
tirāfa - 17 500, abonementi 4693, auditorija. 60 000,
kopējā auditorija - 132000

LIAA aktivitātcs, izņemot
ERAF aktivitāti
"Daudzdzivoklu mliju
siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi', kuras ietvaros

seminaJUs rīko EM.
20I2.gadA LIAA seminaJUs
apmeklēja vairl\k nekā. 1000
dalībnieki

lestāde: Finanļu
ministrija
Struklūrvicnma:
Finanšu
un darbTbas
nodroļina.iuma
deDartaments
Sagatavoja:
Finanļu
nodrošinAjuma
departamenta

.:

~
5

KomunikAcijas

InformatIvnis.
komunikAcijas

iestades

Dokumenta
vadTtlijs

A.Eberhards

nosaukums:

2013.gada
Variants:

ES fondu

darbJbas

1

"

.....

LIAA biznesa foruma organi7..ācija,
nodrošinot pasāJ..'llmu ar telpu un biroja
tehnikas nomas un edināŠanas
pakalpojumiem

6

ES fondu reprczenLatīvo materiālu
izgatavošana un picgllde

7

ES fondu aktivitāŠu publicit1ites
monitorings 2013.g., publicitātes analīze

S

LIAA lIIājaslapas www.liaa.gov.lvsadalas
"ES fondi" funkcionā1i uzlabojumi

(ESF.

ERAF

un KF) kornunikācijas

""

;,~frķiS
"

Sasniedzamnls
~(J:;;j,
ietekmes rDdTtAjs 1,0

finansejuma saņēmcji
u.c. interesenti

450 dalīhnieki

lzplatīta informūcija

LJAA rīkoto semināru,
biznesa foruma
apmeklētāji

Nodrošināta papildu
vizuāla informacija par
ESF, ERAF. KF

nla

3.,4.cet.

LIAA darbinieki

I monitorings katru
dama dienu

Operatīva sekošana
L1AA publicitūtei

1.-4.cet.

350000 mājaslapas
ES fondu sadalas
apmcklētāju 20 13.g.

3" 4.cet.

. J

...

<,.

.({

Finanscjuma saņēmcju un citu
interesentu intormēšana par
atbalsta iespējām, diskusijas ar
finans~iuma saņētnējiem,
informa.cija par nākamo
plānošanas periodu
Nodrošināt L1AA reprezentatīvas
vajadzlbas LIAA rīkotajos ES
fondu informatīvajos pasiikumos

Veikt rcgula.ru (ikdienas) mediju
monitoringu Latvijas nacioniilajos,
reģionālajos mcdÜos (TV, radio,
preses, druklitie izdevumi,
interneta portll1i, sociā1ie mediji,
vismaz viena naciona.la: ziņu lente)
par UAA administrētajlim ES
fondu aktivitlitēm
Uzlabot ES fondu sadalu. lai to
padarītu crtu gan lietotājiem, gan
administratoriem.

14 no 28

Snsniedzamais
rezulUUn rAdTtAjs

,~~,~,:~grupa

ES fondu projektu
icsniedzcji un
tinansējuma saņēmcji;
socā! i un ekonomiski
aJ...1TvicLatvijas
iedzīvoLliji; ES fondu
vadIba: iesaistīlas
institūcijas, žurnā1isti

]stenošanas
laiks
',".,

4.cct.

par

1 uzlabojums

plAns*

Lappuses:

12.02.2013.

'~

;

programmu
Datums:

nodala

publicitates.
pnsAkums

".

Apstiprināts:
VadošAs

Papildu informAcijn. ja
.;.;
IndikafT\'j!s i!'F
; izmaksas LVI}F,l , attierinAms
bez PVN
No TP tiks segli 50% no
6612
bizncsa forumu telpu un biroja
tehnikas nomas un ēdināŠanas
izmaksWn. ParedzēUI. summa
aprēķinata, ņemot vērli
pllinoto nronorciiu
Iepirkumu veic elektronisko
4132
iepirkumu sistemā (ElS).
Reprezcntlicijas matcri!Ui īpaši
būtiski ir gadTjumos, kad uz
LIAA scmināricm tick
pieaicinliti uzņemcji. kuri
dalIIs sava pieredze par
proiektu īstcnošanu
3025
Veikta iepirkuma procedūra,
Iīgums ar LETA tiks slcgts
j<mvārī

"'q",

4215

L1AA Japas ES fondu sadalli
infonnācija ir snzarota
daudzos Iīmeņos, kas sīstēlllas
lietotājam bütiski sarcžģī ta<;
p&r5katāmību, savukart
sisLēmas administratoraminformācijas ievietošanu
mūjas lapa. Nepieciešams
LIAA lapas ES fondu sadalai
izveidot administrēšanas
ll1oduli, kas lautu infonnāciju
veidot vairākos Iīmeņos
vertiklilli un horizonLāIā
griezumli Ull nodrošinātu
lietotlijam tas piccjnmību maja
lapas vairAkliS vietas,
neievadot informa.eiju
aikārtoti

.p1!.' ,

,.

10

.. .'......
.'..'

,Merķi' ."

..'f .'

..

',,'

Merķa grupa

yY~;;"

.-

;1" '

..,*,'

(ESF, ERAF un KF) komunikicijas

15 no 28

Indikntl\'jlS
".:.
Istcnohnas
Sasiliedzamais
"
Sasniedzamais
rezultIta rlIdItajs J;!jn;t:<;: ietekiiu.~s rlldnajs .~::;~ laikS"" ,:';(:',<'1 ; izmalclas LVL'
bez PVN
.',
'L%'1'}""
.'

'..

..

5 izvclkamic stendi par LIAA
administrētajām programmnm

Izgatavot in!ormatJvos stendus par
LIAA administrētajā11l
programmatn, kuros būs noractlta
informāeija gan par programmām,
gan ari kontaJ...1infomllicija, kur
saņemt konsultācijas

LIAA rīkoto semināru,
biznesa foruma,
Klientu apkalpošanas
nodalas apmekletāji

5 i1.velkamie stendi

Nodrošināta papildu
vizuāla infonnāeija
par LlAA
programmārn

InformatJvo materiālu stendi par ES fhndu
programmām (matcriaJu izvietošanai)

PasOm informatīvos stendus, kuros
liks ievietoti LIAA materiāli par
ES fondu programmām (bukleti,
faktu lapa ••uU), Stendi tiks
izvietoti L1AA klientu
apkalpošana" nodaill
nepieeiešamibas gadījumā
semināros!bizncsa forumā, ka ari
izstlide, kuras L1AA prezentē savas
Drogrammas

LlAA rīkoto semināru,
biznesa faruma,
Klientu apkalpošanas
llodalas apmekletii:ii

5 pastāvigie stendi

Nodrošinlita papildu
vizuāla informiī.cija

2.,3.,4.

1.,2.eet.

2

Klientu aptauja par ESF' projektu
pakalpojumiem

KOPANVA

826

25756

Nodarbinatlbas
semina.ru (4) organizešana

496

programmām

KopA L1AA

Infonnatīvo

cel.

par LlAA

Nodrošin!t sekmTgu atklātas
projektu iesniegumu atlases un
ierobežotas projektu iesniegumu
atlases projektu istenošanu un
uzraudzību
Noskaidrot
1.4.1.2.4.apakšaktivita.tes
"Soeia.Uis rchabilitācija.'i un
institūcijām alternatīvu socililās
aprūpes pakalpojumu altistība
reģionos" ietvaros istenojamo
projektu atpazīstamību un Eiropas
Saciāliī. fonda līdzeklu apguves
vērtēīumu

valsts al!en!Ora

Lroumi, kuri iAnosledz ar darbJhas terminu
NVA ESF' aktivitMu
150 dalmnicki
finansējuma saņemeji

1.4.1.2.4.projektu
pārsta.vji ~ soeiālo
pakalpojumu saņeml!ji

2013.l!adA
Nodrošināta
kvalitatīva projektu
ieviešana

Klientu apmierinātības
rādītllji ar NVA snit:gto
pakalpojumu ESF
administrēšanli

Iegūts klientu
vertcjums;
noskaidrots istelloto
projektu nozimigums

plAns*

Lappuses:

Datums:
12.02.2013.

Variants: 1

lnformsnv. 8iS.,.PUblldtAt. ~";"d<
komunlklcljas pasakums
,.::'
/-,-i;,"a!1!l:illhii1i,i.:,. ,..<..,..".:'
:.",
"-,,";',,
"'in'>
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Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darbTbas programmu

Apstiprināts:
VadošAs iestIldes vadUAjs A.Eberhards

Icstāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Finanšu un darbTbas
nodro~inA'uma de artaments
Sagatavoja: Finan~u nodrošinAjuma
departamenta
KomunikAcijas nodaJa

pastāvigi

900

l.cel.

o

900

Papildu

informacijs,

atti,edn.m,

.'"

ja

", ••.•..,,'(, ,.

Stendu saturs: 1) Kur saņemt
informaciju par ES fondiem
(L1AA klientu apkalpošanas
nodalas kontakti); 2) LlAA
piedāvātās atbalsta icspčjas 3)
LlAA atbalsts eksportam 4)
LlAA atbalsts biznesa
u7.sākŠ3nai 5) L1AA atbalsta
virzienu uzskaitījums. Stendi
tiek izstlidRi L1AA klientu
apkalpošana ••nodalā' visos
LIAA semināros, biznesa
forumos, i7.stādēs, ka ari eitos
nasākumos
Stendi domāti intormatīvo
matcri!lu ilVictošanai. LIAA
ir 2 klientu apkalpošanas zāles
l.sUivll katrā no lām būs 2
materiālu stendi. 1 stends tiks
regulāri ņen1ts lidzi uz
semināriem, izstlidcm,

Apstiprināts:
VadošAs iesUides vadTtājs A.Eberhards

Icstāuc: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Finanšu un darbTbas
nodrošinA'uma de artaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinHjuma
departamenta
KomunikAcijas nodala

InformatTvais,

1',

"

Z

komunikAcijas
,,":

..;.

publiritAtes,
pasAkums

«::i.:::',

Variants: 1

Merķis

,;:
',:

,'ii' '

"

,

b~0~rķa
grupa

"0'

,

lnfonuēt sabicdrību par
sasniegtajiem rezulLāticl11 ESF
projektu Tstenošana ar i1ustratīvu
pieredzes stiistu palīdzību

2

E~avTzes par Eiropas Sociālā fonda projektu
rezllltātiem satura sagatavošana

3

E~avīzes par Eiropas Sociüla fonda projektu
rezllltāticm tulkošana anglu un krievu
valodās

Izglītot un intormčt sabiedrībll par
sasniegtajiem rezultātiem ESF
projektu īstcnošanā ar illlstratīvll
pieredzes Stāstll palīdzību un stūstīt
par iespējfun pašiem īstenot
I)roiekllls
Izglīlot un informēt sabiedrību par
sasniegtajicm rezll1taticm ESF
projeJ..1uīstenošanā ar iluslratīvu
pieredzes stlislU palTdzību un stastīt
par iespējām pašiem īstcnot
proiektus
Veikt regulāru (ikdienas) mcdiju
monitoringu Latvijas nacionālajos,
reģionā.lajos medijos (TV, radio,
preses, drukātie izdevumi,
interneta pOI1āli, soeiālie mediji)
par SIF administrii!tajlim ESF
aktivilāLcm
Informēt sabicdrTbu par
sasniegta,jiem rczultātiem ESF
projektu Tstenošanā (pieredzes
stāsti. labAs prakses piemeri).

;

ESF projektu tematikai ve1tītu radio
raidTjumu veidošana latviešu lin krievu
valodā. Paredzcli 4.6 raidTjumi programmā
"Rīls Radio Baltkom" krievu valodA un 4~6
raidījumi LRl programmā dažādos
raidļjumos.

6

Video sižeta (programmas materiAla,
indikalīvi 15 min.) izveidošana par ESF
projektu Tstenošanu apraidei televīzijā un
ievietošanai intemetā

Snsniedzamais
rezuItAta rAdTtAjs

'"':lh: "

E-avīzes par Eiropas Sociālā fonda projektu
re7.ultātiem maketešana

Mcdiju ana1īzc par Eiropas Soeiālā fonda
projektu, SIl' publiciUUi

'::::~1:;;::::<,

,

I

4

Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darbibas

lnfonnčt sabiedrību par
sasniegtajicm rezultātiem ESF
projektu īstenošanā (pieredzes
SIAsti. labAs Drakses oiemeri)

'!6': '"

Sabiedrrbas

programmu

,

,Sasniednunais
is":.;'::,: Jstenošanas
' i~,te,kmes rAdrtJljs ,.,:',1:,
j laiks
•• F "

plAns.

Lappuses:

Datums:
12.02.2013.

inlegrAci.ias fonds

Noslf!!to Inwmu luznemto saisnbu ietvaros
Sabiedrība, NVO,
Izdotas 4 c1cktroniskas
pašvaldības
e-avīzes

(ESF, ERAF un K"~) komunikAcijas

16 no 28
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'Indikl1ti\'ilS
izmaksas LVL ,

bez PVN.'

Papildu informAcija.
attiecinAms
1",'
,

'U:

'

ja

Informēta sabiedrība

1.-4.cel.

(i28

Līgums noslēgts 16.03.2012,
par e-avTzes rnaketCšanas
pakalpojuma sniegšanu līdz
30.12.2015. SIF paredz
2013.g turpināt sagatavot
apkopojllllm par projektu
rezultātiem un izdot to
eleklroniskā biJetena (e~
avīzes) fonnā

Lī!!umi. kuri °iinosledz ar darbThas terminu 2013.!!ada
Sabiedrība, NVO,
Saturiski sagatavotas 4
Infomlčta sabicdrība
pašvaldīhas
e~avT7.es

1.-4.ee1.

550

E~avīzcs saturiskai
sagatavošanai paredzēts
piesaistīt rakalpojuma
sniedzii!ju

Infonnēta sabiedrība

1.-4.cet.

300

E-avīzes satura tulkošanai
paredzcts piesaistn
pakalpojuma sniedzēju

Mediju analTze palTdz sekmīgi
plānot un īstenol
komuniküciju ar mčrķa
grupām, izvēloties
atbilstošākās komunikaeijas
formas. kanālus UII
pasnied7..arno "zinu"
ntera laik.s vienam
raidŗjumam ~ 15 minūtes. Gan
LR 1, gan Radio Baltkom
sasniedzama auditorija ir ap
200000 klausTIajiem katra
valodā, tādējādi tiek sasniegta
ap 400 000 liela klauSTIāju
auditorija.

Sabiedrība, NVO,
pašvaldības, ārvalstu
sadarbThas partncri un
interesenti, mediji

Iztulkotas 4
elektroniskās

SIF darbinieki

I monitorings katru
darba dienu

iegūti aktuāli dati par
ESF projektu
publicitāti Latvijas
medijos

1.-4.cet.

2990

Sabiedrība, mediji

min. 8 infonnatTvi
izglītojoši radio sižeti ar
kopējo ētera laiku
min.120 minūtes

informeti 400 000
klausĪlāju

1.-4.cet.

2000

Sabiedrīha, mediji

1 video par
sasniegtajiem
rezultātiel11 ESF
proiektos

Izplatīta intormlicija
par projektu
rezu1tAticm

l.-4.ccL

2500

e~a\'īzes

I

•

lestāde: FinanAu ministrija
Struktūrvienība: Finan~u un darbTbas
nodro~iniruma
de artaments
Sagatavoja: Finan~u nodro~inājuma
departamenta
Komunikacijas
nodala

. .

"

Z

7

lnformatlVais,
komunikAcijas

publicitAIes,
pasAku ms

SIF majas lapas ESF sadalas aļ1ualiZēŠana
un funkcionāla papildilllišana

.""

Nodrošinat ESF sadalas SIF mü:ias
lapa satura operatīvu un
kvalitatTvu aktualizēšailu, novērst
tehniskas nepilnības mājaslapas
satum administrēšanas sistēma

MerJ;a grup.

......

Sabiedriba, mediji

Sasniedzamais
rezultAta rAdltljs
operativa un kvalitatīva
mājaslapas
administrēšalla;
novērstas satura vadihas
sistēmas nepilnibas,
ieviesti funkcionāli
uzlabojumi

(ESF, ERAF un KF) komunikAcijas

plans.

Lappuses:

Datums:
12.02.2013.

Variants: 1

. .Metķis

.
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'.
Sasnicd7.amais
Ietekmes rAdltAjs

IstenoŠ8nas
laiks

40000 majaslapas
apmeklčtāju
2013.gadā

1.-4.cct.

,<:"

Indiklltrv:ts .,.,',".' Papildu informacijs, ja :'0,');.,;:;'
attiecinAms
'
;
izmaksas lNL

bez PVN
2300

.

Lai atvieglotu informācijas
pieejamlbu par ESF
projektiem, to rezultfttiem,
paredzels veikt
programmēšanas darbus
sadalas funkcionālai
papildināŠanai (piem. papildus
lauku izveide projektu
mekletājā, aptaujas anketu,
u.c. izveide).

II 2(j8

KOPĀ SIF

Valsls iz~htIbas attrstIbas aģentora
I

2

Sekot un novērtet ES F un ERAF
projektu komunikāciju un
publicitāti

Mediju monitorings

Videostāstu (40 video; I • 1.5 min gari)
izstrade projektu e-kartes vajadzībām

Sagatavot videostāstus par SF
projektiem to pievienošanai e-kartč
majas lapā Sl' projektu rezultatu
pubIicitātes nodrošillli..~anai

Nosl lo IIl!umu I uznemto saistTbu ietvaros
I monitoril1gs katru
VIAA darbinieki
darba dienu

operatIva sekošana
VIAA administrēto

I A.cct.

1882

Līgums ar LETA noslēgts
2011.gada 16.maijD.uz 3
gadiem

IA.cet.

6660

Lrgums ar SIA "M Live"
noslēgts 26.06.2012. par 60
videoslāstu izveidošanu lidz

ESI', ERi\F

SF projektu istcnotājL
sociā1i un ekonomiski
aktiVie Latvijas
iedzivotāji

40 video

aktivitāSu
alsool!uloiumam
55 000 mājaslapas
apmeklētāju 2013.g.

29.11.2013.
2012.gadli sagatavoti 20
videostā'iti. 2013.gadl1 tiks
saj"latavoti 40 videostā'iti

3

ES fondu repre7..entatīvo materialu
izgatavošana un piegāde

4

Majas lapas http://sf.viaa.gov.lv
aktualizēšana

Nodrošinlit VIAA reprezentatTvās
vajad7:ības ES fondu intormatīvos
pasākumos
satura

Nodrošin!t majas lapas
satura
http://sf.viaa.gov.lv
aktualizēšanu, novērst tehniskas
nepilnīhas lIIājaslapas satura
administrēšanas sistēmā, ka ari
l1odrošinlit lietotajam draudzigu un
vizuāli kvalitatīvi attēlotu
lllāiaslal)ss saturu

LiJJumi, kuri ianosledz ar darblbas terminu 2013.e:ada
n/a
Nodrošinātas VIAA
Finansl!juma saņemēji,
reprezentalivrts
viesi, VIAA
vajadz1bas
reprezentatTvic
nasD.kumi
56000 mājaslapas
KvalitatTva un operatīva
Es fondu projektu
apmekletaju 20I3.g.
iesniedzēji un
mlijaslapas
administrešana,
finansējuma saņčmčji;
novl!rstas satura vad1bas
sociali un ekonomiski
sistēmas tehniskās
aktivie Latvijas
iedzīvotliji
nepill1ības

20l3.g.

2000

l.pusgads

l.-4.cet.

1500

Iepirkums ElS

lestāde: Finanšu ministrija
Slruktūrvienība: Finanšu un darblbas
nodrošinAiuma denartaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinAjurna
departamenta
KomunikDcijas nodala

{,:~

7.:

InformatIvnisl publicitAtcs.
komuniklcijas pasAkums

Apstiprinats:
VadošAs iestAdes vadrtAjs A.Ebcrhards

Variants: 1

,Merķis
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Merķa grupa
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Sasnicdzamais
rezultAta rAdTtajs
..

programmu

(ESF, ERAF un KF) komunikücijas

Datums:
12.02.2013.

Sasniedzamais
ietekines rAdrtAjs

1';

..

Istenošanas
. laiks

plüns'"
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IndikafTvlls
izmaksas LVL

. Papildu 1~~Ol~;i~A;:li:~al
ja . '. ".'(
attiecinAms

bez PVN

5

lnformatīvie semināri (3) projektu
īstenolājiem

Sniegt daud7.Vcidīgu, praktisku
palīdzību finansējuma saņčlllējiem
projektu u7..sa.kšanaun īstenošanü
atbilstoši projekta iesniegumam,
vadlinijllm, aktivitātes
uzstadījumiem, MK noteikumiem
u.c.

Finansejuma saņērnēji

240 dalIbnieki

Nodrošinata
kva1itatīva projektu
ieviešana

20IJ.g.
1.pusgads

930

6

Projektu e-kartes uzturēšanaJpilnveide
(http;//sf.viaa.gov.lv/lat/)

Nodrošināt e-kartes plašllku
pielietojumlllln uzlabot
Iictojamības efektiviUi.ti

Es fondu projektu
iesnicdz~ji un
finansējuma saņčmēji,
socia:1iun ekonomiski
aktīvie Latvijas
icdzīvotaji. mediju
pārstāvji

Novērstas e-kartcs
tchniskl1s ncpi1nības un
nodrošinata cfcktTva ckartes 1ietojamIba

57000 mii:jaslapas
apmckletllju 2013.g.

1.4cet.

2200

7

Fotostāstu sagatavošana un icvictošana
projektu c-karte: hUp:lls[viaa.gov.lv/latl

Sagatavot fotostl1stus par SF
projektiem un ievietot projektu ekarte un maias lapa SF projektu

Es fondu projektu
iesniedzeji Ull
finansējuma sanemCii,

65 fotogalerijas
pievienotas e-kurtē

55000 mājaslapas
upmek1ētüju 2013.g.

1.-4.cct.

2000

Par ESF 1.1.1.2.
.•Ci1včkresursu piesaisle
zinatnci 2. kārtu: ERAF
2.1.1.1. Atbalsts zinatnei un
pētniecIbai 2.kārtu: ERAF
3.1.1.1. MaeIbu aprlkojuma
modemizūcija un
infrastruktOras uzlabošana
profesionālās izg1ītības
programmu īstenošanai
2.kiirtu
Projektu e-karte ir interaktīvs
riks majas lapA.kurli alrodama
detalizēta infonTIācija par SF
ieguldījumiem izg1nIba
reģiollu, novadu, īstenotāja,
katra projekta griczuJlla. Pie
katra projekta (kopā aptuveni
700) tiek norlldna informācija
par projektu un pēc iespč,jas
ari foto vai videostāsts.
E-kartei paredzets nodrošinat
apskulĪI statistikas rādītājus,
kas līdz Šilllllcbüu pieejami.
Projektu e-karti par labu UlI
uzskatllmu infonnācija'i avotu
projektu pieteicēji, gan
žurnAlisti. kas interes~jas par
ir atzinuši gan potenciAlie
izg1nIbas un zinātnes nozare
īstenotajicm ES fondu
projektiem. Projektu e-karti
lieto ari plaša.ka sabiedrIba.
Eiropas Komisija ir aieinli.jusi
V1AA parstāvjus piedalnies
ES dalIbvalstu konfercncēs un
semināros, lai prezentčtu
izveidoto projektu e-karti ka
labas prakses piemčnl ES
fondu komunikūcijā
Projektu e-kartē paralčli
projektu aprakstiem un
pieredžu stāsticl11 nēc iesnēias

lestāde: Finanšu ministrija
Finanšu un darbTbas
nodrošinA'uma de artaments
Sagatavoja:
Finanšu nodrošinAjuma
departamenta
KomunikAcijas nodala

StruktOrvienĪba:

8

VideosUislU (aptuveni 100; 1 - 1,5 min gari)
izstrāde un ievietošanu projektu e-kartc
(hUp:llsr. viaa.gov.lv/latl)

Apstiprināts:
VadošAS iestRdes vadnRjs A.Eberhards

Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darbTbas programmu
Variants:

rezultātu publicitātes
nodrošināŠanai

soeilili un ekonomiski
alctTvie Latvijas
iedzivotriji, mediju
parstiivji

Sagatavot videostastus par Sl"
projektiem un ievietot projektu ekarte un lI1~as lapa. SF projektu
rezulUitu publicitāLes
nodrošināŠanai.

Es fondu projektu
icsniedzēji un
finansejuma saņēmēji,
soeilili un ekonomiski
aktīvie Latvijas
iedzTvotšj i, mediju
pli.rstšvji

1

100 video ievietoti ekarte

(ESF, ERAF un KF) komunikAcijas

Lappuses:

Datums:
12.02.2013.

55000 mājaslapas
apmekletii:iu 2013.g.

plAns'"
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1.-4.ect.

17900

tiek nodrošinli.ti fotostāsti vai
videostāsti, kas atspoguļo
projekta Tstenošanu/rezulUitus.
lnteresantākajiem projektiem
pliinoti vidcostāsti, pārējiem
fotostlisti. Kopā karte šobrTd ir
aptuveni 700 projektu, no
tiem šobrid 118 projektiem ir
pievienoti fotostli.si un 20
projektiem video stāsti. LIdz
20B.gada beigām plmots
pievienot vel 65 fotost~tus
(65 projektiem) un 100
videostāstus (100 projektiem).
Piebilde: - vē140 video
pliinoti jau noslcgtli.liguma
ietvaros. LIdz ar to kopli
2013.gada beigā.<;paredzeli
160 video
Projektu c-kartē paralēli
projektu aprakstiem un
pieredžu stāstiem pee iespējas
tiek nodrošinliti tbtostasti vai
videostāsti, kas alspogujo
projekta Tstcnošanu/rc7.ultālus.
Interesantākajiem projektiem
pllilloti videostšsti, pšrejiem
fotostā.<;ti. Kopā kartē šobrid ir
aptuveni 700 projcktu, no
tiem šobrīd 118 projektiem ir
pievienoti fbtostllsi un 20
projektiem video stāsti. LIdz
2013.gada bciglim pIlInots
pievienot vēl 65 foloslllstllS
(65 projektiem) un ] 00
vidcostlistus (100 pn~jektiem).
Piebilde: - vel 40 video
plāIlOti jau noslegUi ITguma
ietvaros. Līdz ar to kopš
20 13.gada beiglis paredzēLi
160 video

lestāde: Finanšu ministrija
StruktūrvicnTha: Finanšu un darbJbas
nodrošiniiuma
departaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinAjuma
departamenta
KomunikAcijas nodala

'.

:z:"
9

'Informntrvais.
komunikacijas

publicitBles.
paslIkums

,
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Merķis

Mlrķa

grupa

'uŗ"
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(ESF, ERAF un KF) komunikAcijas

Si1.sniedzamais

NodrošināLa e-kartes
populariUltc, paliclinas ckartes apmeklētāju skaits

Kampaņas rezultālā
e-kartcs apmckletāju
skaita pieaugums
plāllots par 30-40 %.

~,~~~t:~es rsdUsjs

<!~,

ISleJ)oŠl1nas
laiks

,',

Projektu c~kartes popularizēšanas kampaņa:
1) Radio kampaņa, Konkurss par e-karti.
SasaisLe ar VIAJ\ soeiiilo mediju kontiem
2) folokonkurss sadarbībā ar kādu interneta
portālu, sludin~jumi reģionālajl'i prese
3) bancri interneta vidē, kas reklamē
konkursu un reklamē e-karti
4) sadarbTha ar rcģiollālajām radio stacijām,
uzsvaru lickot uz rcģionos lstcnotajiem
projektiem

1) Nodrošinlit radio intcrvijas un
izsludināt konkursu (piem., atra.~t
c-karte kadu konkretu projcktu vai
tml.) kūda no Latvijas
radiostacij!m, lai picverstu
sabiedrības uzmanību e-kartei.
2) organiz!:t fotokonkursu par
iespi:ju norotografEl kādu ERAF
projekta objektu, tā pievēršot
uzmanību apkārtne notikušajatn
pānnaiņām ES Fondu ietekme
3) izvietot interneta vidč baneri,
kas reklamē fotokonkursu un
projektu c~karti
4) sadarboties ar reģioniilajām
radiostacijām un pārraidīt
infofl11āciju par konkrētajā reģiollā
īstenotajiem ESF vai ERAF
projektiem izglīlībl'i un zinl'itnē.
aicinot iedzīvotājus apmeklēt e~
karti un atrast sev aktuiilo un
interesanLo projektu.

Sabiedrība - sociāli un
ekonomiski akLīvie
Latvijas iedzīvotāji,
ES fondu projektu
iesniedzēji un
finansējuma saņemeji,
valsts parvatdes un
pašvaldību iestades.
izglītības un
zinātnisklls institūcijas,
mediju pārsLāvji

Lappuses:

Datums:
12.02.2013.

Sasniedzamais
'
rezuItAla l'Adltlljs

2.eet.

plAns*

20 no 28

.',.,

lndikaiT\'lls
izmaksas LVL {
bez PVN

Papildu informacija,
attiecinAms

ja

2990

E~kartes poplllarizēšanas
kampaņa planota 2.ccturksnī,
kad paralēli jau būtu notikusi
e-kartes papildin~ana gan ar
video, gan foto galerijllm.
VēTŠOtvispārējo sabiedrības
uzman1bu un rī1wjot
fotogrāfīju konkursa, būtu
iespēja e-karti papildinat ari ar
viņu icsOmajiem vizuiilajiem
materiāliem, kā ari tas būtu
papildu stimuls pašiem
pr~iekLll īstenotājiem vairāk
sasparotics un icsOtīt
maLeriiilus par savu īstenoto
projektu. Konkursa
popularizēšanai reģionālajos
mcdijos tiktu icvictoti
sludin~iumi. 30-40 % e-kartes
apmeklejumll pieaugumam
par pamatu ņemti dati no
ciUim kampaņam. kur pec
banera ievietošanas interneta
vidč ir bijis 1Jdzvertīgs
apmekl~illma pieaugums (līdz
pat 55%). Lidz ar to 3.ull
4.ceturksnī karte plānota
kartcs papildin!šana gan no
pašiem projektu īstenotāj iem
un sabiedrības, gan VIAA
noslegto Ilgumu ietvaros

"

JnformatTvais,

publicitAtes,

.,

pasAku ms

komu,~"i~~ijaS

10

Radio sižetu sagatavošana un plirraidīŠana
par ES fondiem Latvijas Radio 2 cikliī.
••Eiropas josta". Raidijums ir 3 min. garš
inrormatiVi izglitojošs audio darbs

'

,,5

KOPAVIAA

Sasniedzamaiģ
ruoltsta
radttAjs

Merķa grupa

Merķis
,ii"
'
"
,
Popularizet ESF un ERAF
projektus radio klausitājiem,
inforn1i~jot par ES fondu
ieguldījumiem izglnlbš un ziniilnē

'ii

"

Sabiedrība • soeia.li un
ekonomiski aktTvie
Latvijas iedzīvotāji,
potenciālie ES fondu
saņēmcji, izglitības
iestiides un zinatniskās
institOcijas

,;;

,

.

i",,'"

3 sižeti menesi

(ESF, ERAF un KF) komuniklicijas

Sasniedzamais
ietekmes radTtAjs

1.'

"'.

vienam sižetarn 109
000 klausitiiju

plAns*

I.,appuscs:

Datums:
12.02.2013.

Variants: 1

Z
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Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darbTbas programmu

Apstiprinats:
Vado~As iestlides vadTtAjs A.Eberhards

Iestāde: Finan~u ministrija
SlruktOrvicnība: Finanšu un darbTbas
nodrošinAjuma departaments
Sagatavoja: Finanšu nodro~inAjuma
departamenta
KomunikAcijas nodala
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,lstenoŠ8nas
laiks

lndikatr\'llS
izmaksas LVL
bez PVN
4860

februāris .
decembris
(izņemot
jOliju,
augustu)

Papildu informAcija,
attietinArns
,';'

ja

".'

TNS Latvia pēt\iumli par
2011.gadu, nor!idits Latvijā
lielliko radiostaciju
pārklājums un sasniegtā
auditorija. Ta kii pētījuma
veicējs ir no LR2 neatkarīga
trešā puse, dati ir ticami un
objektivi. Pētijuma rezultāti
liecina. ka 26,4%jeb 480 000
Latvijas iedzīvotaju vecumā
no 12 Iīdz 74 gadiem vismaz
reizi ncdējā (vasaras periodā)
klausās LR2, ierindojot to
radio topa pinnaja. vietA.
LR2 starp citnm rudiostacijlim
pedejo gadu laikā ir spējis
saglabāt līderpo7.Īciju
auditorijas ziņā, līdz ar to,
piirlieeinotics, ka augstie
reitingi saglabāti. VIAA
2012.gada 9.janvliri nosledza
IJgumu ar I.Austriņu par radio
anraides nakalnoiumiem

42922

,

'

I

Mlijas lapas wwwvraa.gov.lv
ERAF un
ESF fondu sadalu administrCšana, satura lin
vizualizāciju atjallnin!išana

Nodrošināt VRAA mlijaslapas
www.vraa.gov.lv
ESF un ERAF
sadalll satura operatīvll un
kvalilatīvu aktualizešanu, novērsl
tehniskas ncpilnības satura
administrēšanas sistēma, uzlabot
sadaju vizualo izskatu

2

Mediju monitorings un kvalitatīvā un
kvantitatīvii analTzc

Nodrošinat VRAA ar informācijas
picejamību par administrēto ES
fondu projd.1u publieiUUi un
medijos atspogujoto sabiedriskā."
domas vertciumu

Valsts reģionalas atllstIbas aģentora
LIQ:umi, kuri janosledz
ES fondu projektu
iesniedzēji un
linansejuma saņēmēji;
sociā1i un ekonomiski
aktīvie Latvijas
iedzīvotāji; ES fondu
vadībiī. iesaismlis
institūciias
VRAA darbinieki

ar dar-hrbas terminu 2013.l!adA
150000 majaslapas
Operatīva mājaslapas
apmekletšju
administrēšana;
2013,gada
novērstas satura vadIbas
sistēmas nepilnlbas,
ieviesti funkcionāli un
vizuāli un saturiski
uzlabojumi
I ll1onitorings katru
darba dienu

, ,,',co

,co'

operatīva sekošana
VRAA administrēto
aktivitāŠu
atspogulojumam

c

,!'¥'

1.-4.cct.

2000

1.-4.ceL

3000

mv'

Liguma pagarinājums

LETA

.' ,', "'C"

ar

lesUide: Finanšu minist.-ija
Struktūrvieniba: Finanšu un darbTbas
nodrošinaiuma
departaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinAjurna
departamenta
Kornunikācijas
nodala

,lnformlltI\'ais.

"

Z

3

4

5

6

7

komU~:.~cijHs

publiciUUcs,

Apstiprināts:
Vadošas iestAdes vadTtAjs A.Eberhards

Variants: 1

.....

Merķa grupa

'

pasAkUI~i~

VRAA adminislreto ERAF un ESF
aļ1ivitāšu tematikai veltītu televrzijas
raidiju111u "ES Latvļjas reģionos"
veidošana, piirraidīŠana LTV I (10
raidfjumi). Raidijums ir 2 min. garš
informalīvi i7.glītojošs audiovizuāls darbs.
Elera laiks liks precizets noslCdZOI
sadarbIbas ligumu

VRAA administreto ERAF un ESF
aktivitāšu lematikai veltitu radio raidijumu
"HS I,alvy'as reģionos" veidošana.
parraidišana LR l (20 raid~iumi). RaidTjut1ls
ir 5 min. garš infonnatīvi izglītojošs audio
darbs. Etera laiks tiks precizets nosledzot
sadarhTbas ligulllu
4 reģionālie scmināri pašvaldIbu
speciülisticm par VRAA adminislrēto
ERAF un ESF projektu istenošanas
aktualitlitčm. SeminÜTi saturiski tiks rīkoti
sadarbTbli ar VARAM
Konference pašvaldIbu
vaditüjicm/izpilddirektoricm
par VRAA
adminislreto ERAF un ESF projektu
aktualitat!!m un rezultālicm2007.
2013 .g.
plānošanas oeriodā
Reprc7.cntatīvo materiālu izgatavošana un
piegāde

KopA VRAA

Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darb1bas programmu

Merķis "L,•• ,••,'."

«i,.,,;

•Sasniedzamais

(ESF. ERA"~un KF) kornunikacijas

Datums:
12.02.2013.

.' ..

rciult~.t.~. radrtAjs

;i;.;;

Pamatmerķis - snicgt sabiedrībai
informaciju par VRAA
administreto ESF, ERAF projektu
ieguldTjulllll Latvijas reģionos un
pašvaldībā.~.
Papildus merķi:
• veieināl sabiedrības zinasanas un
izpratni par ES fondu lidzeklu
ieguldTjumu Latvijas reģionos un
sabicdrības gūto labumu no lū;
• veicinAt daŽādu sabiedrTbas
gnlpU, kā ari reģionu aktTvu
iesaistīšanos ES fondu projektu
Tstenošanā:
• rcgulāri ziņol sabiedrībai par ES
fondu ieviešanas gaitu un
praktiskajiem icguvllmiem;
• sniegt infonnāciju par ES fondu
projektu istcnošanas pieredzi;
• sniegt infonnāciju par ES
reģionālo politiku ES fondu
izmantošanas konlekslā

• sabiedrma - sociāli
un ekonomiski aktivie
Latvijas iedzivolā:ii;'
potenciālie ES fondu
tinansejuma saņemeji
- izglītības, veselTbas
aprOpcs lin valsts
pārvaldes, pašvaldIbas,
iestades, zinatniskās
institūcijas,
komersanti,
nevalstiskās
organizūcijas u.c.

lnfomlēt un izglilot atbildrgos
projektu ieviesējus pašvaldībā.s par
jaunumicm un aktualitātem ERAF
un ESr projektu Tstenošanā

Pašvaldību un
planošanas reģionu
spcciālisti

Domu apmaiņa un sasniegto
rczultlitu pre7.enUl.cija un to
komunik!icija.

Pašvaldību vadība,
eitas ar reģionwo
atlislīhu saistilas valsts
pārvaldcs institūcijas.

Nodrošināta semināra
norise. PIŪDotais
dalībnieku skaits katra
scminārā ir 30 - 50
cilveku
l5() dallbnieki. kas klūst
par dzirdēto
idcjulrezultlUu
multiplikatoriem

Nodrošinā! VRAA rcprezentalivās
vajadzTbas ES fondu informatrvos
pasākumos

Seminaru dalībnicki;
VRAA reprczcnlācijas
vajadzības

Nodrošinālas VRAA
reprezentalivās
vaiadzības

I raidijumam
sasniedzama auditorija

100000

Sasniedzamais
ietekmes radltAjs

]stenošanas
laiks

Lappuses:
22 no 28

.

IndikafT\'as
izmaksas LVL

3.-4.cet.

bez PVN ..••..
13 000

3.-4.cet

2450

Uzlabotas pašvaldThu
speciālistu 7.ina:!:anas
par projektu
realizūciju

3.-4.ceL

2500

PalielilHi.tas
zināSanas par
sasnicgtajiem
realizēto projektu
rezultātiem
n/a

4.cet.

2500

2.cet.

3000

95% LV icdzivotāju
zina, ka Latijai ir
pieejami ES fondu
ITd7.ckli:79% LV
iedzivotāju pozitivi
vēl1e ES fondu
ietekmi uz
tautsaimniccTbas
attTstIbu

I raid~juma sasniedzama
auditorija 60 000 (TNS

plAns""

'

dati 2012)

28450

I)apildu informAcijat
attiecinAms

ja .

.....

2013.gadā lurpināsim2011.g .
aizsāk10 20 raidijumu ciklu
"ES Latvijas reģionos" par
ERAF un ESF fondu
projektiem, kas reali7.eti
Latvijas pašvaldibas. Tiks
i7.sludināts iepirkums 2013.g .
I.cel.

PIānol~ turpin~it sadarbību ar
sabicdrisko radio jau trcšo
gadu par ERAF un ESr
ieguvumiem Latvijas
reģionos. TelcvTzijas un radio
raidijumi saturiski tiek
plii.noti, izmantojot mediju
mix

lepirkumu veic elektronisko
iepirkumu sistēmā (EJ S)

~

Z

Inforrnatl'vais.

~_~~~unikAeijas pasAkums
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., ...... " .;..•• ,'Hi. '.

Merķa grupa

Merķis
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-';':?e>,'"
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.

.

.
/!,,'
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1

Mājaslapas www.cfla gov.lv ES fondu
sada1as uzturēšana

Nodrošināt ma.jas1apas
www.cfla.gov.lvES
fondu sadalas
uzturē!:anu

2

9 infonnatīvie semināri CFLA administrcto
aktivitāŠu finansējuma saņēmējicm

Inform~t un izglītot finansējuma
saņēmējus par aktivitii.tēs
ak1uaJajiem jautijumicm

J

Medijlllllonitorings

4

Rcpre7..enlatīvie materiaJi

5

lnformatīvās

ReguUiri saņemt nacionālajos un
reģionālajos medijos publicčtos
rakstus par CFLA darbibas jomu
un kompetcnces jautājumiem, lai
nodrošin ātu operatIvll reakciju uz
taios "ublicēlo infonnāciill
NodrošinlU CFLA reprezentatIvā."
vajadzibas ES fondu
infonnatIvaios pasākumos
Nodrošināt CFtA ar
informativajām plāksnčm pie
Aģentūras telplim, lai infonn~tu
apmekU~tl\ius - finansējuma
saņēmējus u.c. interesentus par
ESF, ERAF un KF aktivitlltčm I
projektiem par AģentOras darba
laiku.

plaksnes

KOPACFLA

.

Sasniedzamais
rezultata radltAjs
'

..

CentrAIA finanšu un Ifl!umu all:entora

Sasniedzamais
ietekmes radltAjs
....:n!;;;: ..

Nosleeto IIl!umu I uznemto saistrbu ietvaros
56 000 ES fondu
Nodrošina.ta
CFLA klienli, ES
sadalas skaqjumu
www.cfla.gov.lv ES
fondu projektu
skaits 2013.g.
fondu sadalas uzturēšana
iesnicdzēji un
finansējuma saņēmēji;
sociali un ekonomiski
ak1īvie Latvijas
icdzIvotāji; ES fondu
vadībā iesaistnās
instiHlciias
LTvumi. kuri ianosll:dz ar darblbas termiīīī.. 2013.e.adii
90% scmināru
165 dalibnieki
Finansējuma saņēm~ji
dalibnieku apmierin
noteiktā.-" aklivitātes
liti ar to kvalilüli un
ietvaros
snie!!to informa.ciiu
1 mnnitorings katru
operatīva sekošana
CFLi\
CFLA administrēto
darba dienu
vadiba, darbinicki
ak1ivitāŠu
atspogulojumam

CFLA reprezentācijas
vajadzībām
CFLA klienti, ES
fondu projcktu
iesniedzēji un
finans~iul1la saņemēji,
ES fondu vadīhii.
iesaistIlās institūcijas,
apmek1ētāji u.c.

NodroSinlitas eFLA
rcprezentatīvas
vaiadzTbas
6 plāksncs

(ES.\ ERAF un KF) komunikicijas

ola

CFLA klienticm, ES
fondu projektu
iesniedzējiem un
finansčjuma
saņēmējiem, ES
fondu vadIbā
icsaistIlajā1ll
institūcÜAlll,
aomeklētāiicll1 u.c.

plans*

Lappuses:

Datums:
12.02.2013.

Variants: 1

publicitates,

r" .' ... ,'tv'

Dokumenta nosaukums:
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lestādc: Finanšu ministrija
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Sagatavoja: Finan~u nodrošinijuma
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lstenošanas
laiks

Indikatfvas
"
izmaksas LVL
bez PVN

' ....;...• ,'" ..J,ne'"

.di::" ".',

pastavīgi

27

pastāvīgi

450

3.-4.cet.

280

P~c

4000

nepiecicšami
ba,
Pēc
nepieciešamī
bas

287

5044

Papildu informacija,
attiecin&rns

.••• :".,;:1'..

ja

.....,;U,!.

Monitorings 4 mčnešiem no
septembra lIdz decembrim

lnfonnatīvlis plāk.snes tiks
izgatavotas saskaņA ar
publicitātcs prasībām

lestādc: Finanļu ministrija
Struktūrvienība: Finanšu un darbJbas
nodroļinDiuma denartaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinijuma
departamenta
Komunikficijas nodala

InformatJvais.
puhlicitAtes,
koml.loikAcijas pasAkums

~

.

Z

"'.

Apstiprināts:
VadošDs iestades vadItajs A.Eberhards

..

....

I 'Š,rķis
.

".

.

"",

lnformanvic semināri, konference,
apmaeības, informatīvās dienas

Sniegt aktuālu informāeiju tuērķa
grupām par ES fondu aklualitātēm,
ieviešanu

1

publikacijas, sludina,jumi un sižeti
plašsaziņas lidzcklos

Sekrnēt infomlācijas pieejammu
Latgales reģiona iedzīvotājicm par
ES fondu aktualiUitēm,
semināriem, iepazIstillāt ar
istenotajiem ES fondu projd..1iem
Latgales plānošanas reģionū

...

'.

1

Publiklieijas un sludina,iumi plašsaziņas
Ifdzeklos

2

lnformācijas centra majas lapas
hup ://••••
""'w. ku rzcmcsregions.l vies
funkeionāli uzlabojumi

3

lnformatīvo scmināru, apmācību,
konferenču, infommtivo dienu organizcšana

Nodrošinat KurLemes plAnošanas
reģiona NVO, pašvaldibu,
uzņemeju, citu mčrķa grupu aktivu
un kva1italīvu lidzdalibll ES fondu
projektu īstenošanü

4

Reprezentativo
picgüde

Nodrošinat KurLemes RS[C
reprezentatīvā<; vajadz1bas ES
fondu infonnalivos pasākumos

materilllu izgatavošana

Sekmēt aktuā1ās informaeijas
pieejammu par ES fondu
jautājlll11icm Kurzemes
iedzivotājiem, popularizēt ES
stmktūrfondu projektus Kur7.cmes
pl!i.nošanas rcgionā
Tehniski uzlabot mlijas lapas
veiktsp~ju, nodrošinot lapas ātrāJ...-u
darb1bu

lin

".,

',<:

Datums:
12.02.2013.

Snsnicd7.amais
' ::-i:l!\4!:,'4
rezultAla rAdnajs

Sasniedzamais

'

I }~,~~~mes rAdJtAjs",*.

I,Jgumi, kuri illnosledz ar darbrhus terminu 201J.lmdA
Pašvaldibas.
6 inrormatīvie pasakumi
Paaugstinata min.500
komersanti,
Latgales iedzīvotaju
nevalstiskas
kompetenec ES
organizācijas un u.c.
fondu ieviešanas
jautājumos
• sabicdrība - soeilili
un ekonomiski aktīvie
I,atgales iedzīvota,ji

.

5 publikācijasl
radio sižeti

TV un

Popularizēti Latgales
projekti, izplatīta
aktuālli informāci.ia

.

Kurzemes RSIC

Ugumi, I~uri iAnosledz ar darbības lerminu
• sabicdrība - sociā1i
15 publikāeijas
un ekonomiski aktīvie
Kurzemes iedzīvotāji

Kurzemes reģiona
pašvaldibas. to
iestades, NVO,
uzņēmčji. izglilihas
iestades u.c. interesenti
Kurzcmcs reģiona
pašvaldihas, to
iestades, NVO,
uzņ~mēj i, izglītības
iestades u.c. interesenti
Kurzemes reģiona
pašvaldības. to
iestādes, NVO,
uzņēm~ji, izglītības
iestades u.c. interesenti

plDns'"
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240028

Istenošanas
laiks

REĢIONĀL1E STRUKTÜRFONDU INFORMĀCIJAS CENTRI (RSIC)"~,:,.
.
....
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Lat"ales RSIC

1

KOPĀ Lat alcs RSIC

Merķa grupa
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(ESF, ERAF un KF) komunikllcijas
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Dokumenta nosaukums:
20t3.gada ES fondu darbJbas
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10diklltlV"\I;,.,!
izmaksas LVL
bez PVN

~apildu ioformAcija, ja. ':"
attiecillAms

.

1.eet.

1700

l.eel.

1000

' .. ;

., ....
.

".' .,,:,

.

.

Ar seminām orgunizēšanu
tieši saistnas izmaksas. kā
ēdināŠana, transporta
izmaksas - degviela, lektoru
samaksa, tdru, tehnikas noma
ult.
PIānotie lllcdiji - reģionalie
laikraksti "],atgalcs laiks"
(latv. un kricvu va!.);
"Victējā", "Ludzas zeme";
"R.ēzcknes vēstis", "Balvu
vaduguns", Latgales reģionālā
telcvīzija, Latgales radio.
Dautkom TV, zinu nortāli

2700
''''

.•.••
1.••.

...

.

...

20lJ.l!llds
Popularizēti
Kurzemes projekti.
izplatna aktuaJā
informAcija

l.eeL

1000

15 000 mājaslapas
apmcklētāju 2013.g.

operatrva
inromlācijas
nodrošinfišana mērķa
grupām

2.eet.

200

6 informalīvi pasākumi

Paaugstināta min.200
Kurzemes
iedzīvotaju
kompetence ES
fondu ieviešanas
iautāiumos

1.ect.

1 SOD

nodrošinlltas Kurzemes
RSIC reprezentativās
vajadzIbas

nla

2-4.cd.

1000

ledzfvotaju infomlc;šanai
reģionā tiek izmantota
reģionala prese, reģionll.lais
radio un TV

Ar semināru organizčšanu
tieši saistītas izmaksas, kā
ēdin~anu, transporta
izmaksas - degviela, lektom
samaksa, telpu, tehnikas noma

un.

1"

~':

.:
7-

5

lnformatrvais,
komunikAcijas

publicitates,
pasakums

"

KOPA.. Kurzemes
'.0;,

'Merķis

'>:1

.wc

'."

'?'.

Me'rķa gr'upa

,

.

......

,

• sabiedr1ba - sociāli
un ekonomiski aktīvie
Kurzemes iedzīvotāji;
žurnālisti

Sniegt plašākas icspējas
iedzīvotājiem reģionos icpazīties
ar īstenotajiem ES struktūrfondu
projektiem Kurzemes plānošanas
reģiona teritorija un sava
pašvaldības teritorija.

'Sasnicd7.amais ~
rezullAta radTtajs
"

...

',

(ESF, ERAF un KF) komunikRcijas

"

sasniedzama. auditorija
2013.g.-min
15000
mājaslapas apmeklējumu
skaits.
Interneta vietni
www.esfinanses.lv
kopīgi uztur visi 5
reģionā1ie ES
struktūrfondu
inform!cijas centri,
sasniedzamā auditorija
2013.gada:-min
15000
apmeklējumu ir visu 5
infonnAcijas centru
konīI!S m~rkis

".
,'"

. Sasniedzamais
:,;'':'
ietekmes radItAjs

•

d"

Par 5% pieaug
iedzīvoUi.ju skaits
Kurzemes reģionli.
kas ir uzzinlijuši par
kādu ES fondu
projektu

25 no 28

IstenoŠ8nas
laiks
'.

1.-4.cet

lildikath'lts
izmaksas LVL

bez PvN'~
•.,
83

'Papildu informacija,
attiecin&ms
Ļ

.".

. .....

'1~1;,..•

iU",.

ja '

'

.

Interneta vidē
www.esfinanses.1v liek
nodrošināta informAcija par
atbalstītajiem, īstenolajiem ES
struktūrfondu projek1iem
Kurzemes plānošana<; regiona
teritorijā

3783

RSIC

"."'''''".,

pilns.

Lappuses:

Datums:
12.02.2013.

Variants: 1

Infomlācijas nodrošināŠana par īstenotajicm
ES struktūrfondu projektiem Kur/..emes
plānošanas reģiona teritorijli. nodrošinot
informācijas pieejam1bu interneta vietnē
www esfinanses.lv

••.•ii

Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darbTbas programmu

Apstiprināts:
VadošAs iestAdes vadTtAjs A.Eberhards

lcstādc: Finanšu ministrija
StruktūrvienTha: Finanšu un darbTbas
nodrošinAiuma deoartaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinRj urna
departamenta
KomunikRcijas nodala

'~UU~,...

'.Ļij,

'1,,,,' ' •...

:",

,,,,",,:,\4,

1

lnformatīvie seminliri, konference,
apmae1bas, informatīvlis dienas

Sniegt ak1uālu infomlāciju merķa
grupām par ES fondu aktualitiītēm,
ieviešanu

2

ES fondu reprezentatīvo materililu
izgatavošana un pieglide

3

www.esfīnanses.lv

Nodrošinlit RTgas RSIC
reprezentatīvā,> vajadzības ES
fondu informatīvos oaslikumos
Sniegt plašlikas iesp~ias
iedzīvotiījiem rcģionos iepazīties
ar īstenotajicm ES struktūrfondu
projektiem Rīgas plānošanas
reģiona teritorija un sava
pašvaldiba<; teritorija.

funkcionālie uzlabojumi

"',.

'<".

'..• RIgas RSIC

'~h•. i'Uy,
. :;,;..:
IL"
:lU'.. ,.':': '.
Lrl!umi. kuri ianoslMz ar darbTbas terminu 20tJ.gada
l.ee!.
Paaugstināta min.350
8 informatīvic pasa:k:umi
P8Švaldības,
RTgas reģ.
komersanli. NVO u.c.
iedzīvolāju
kompetence ES
fondu ieviešanas
iaulāiumos
3 - 4cet.
n/a
NodrošinAt Rīgas RSIC
Pašvaldības.
reprezentativliS
komersanli, NVO u.c.
vaiadzības
1.-4.cet.
Par 1% pieaug
sasnicdnlmli auditorija
• sabiedrība - soeiāli
iedzTvotliju skaits
2013.g.-min
15000
un ekonomiski aklīvie
Rīgas regionā, kas ir
miījaslapas apmeklejumu
Rīgas reģiona
uzzinqjuši par kādu
icdzīvotliji; žumlilisti
skaits.
ES fondu projektu
lnterneta vietni
ww\v.esfinanses.lv
kopTgi uztur visi 5
reģionālie ES
struktūrfondu
informāeijas centri,
sasniedzama auditorija
2013.gadli-min
15000
apmeklējumu ir visu 5
informācijas centru
konTQSmerkis

.",,:,

>'.•, .

2000

600

Iepirkumu veic elektronisko
iepirkumu sistetnā (ElS)

300

Tiks papildināta informāeiju
par īstenotajiem ES fondu
projektiem RTgas pllillošanas
rcģiona teritorijā., nodrošinot
informlicijas atlasi pašvald1bas
teritoriju līmenī un uzlabojot
in10rmlicijas par ES fondu
projektiem atrašanas iespējas
meklētlijprogrammliS interneta
vidē, kā arī izveidojot
administrēšanas pieeju
projektu infomlācijas
labošanai

Icstade: Finanšu ministrija
Struktürvicnība: Finanšu un darhIhas
nodrošinRiuma departaments
Sagatavoja: Finanšu nodrošinnjuma
departamenta
Komunikacijas
nOdala

..:

Z
4

lnfonnaUvais, publirit8les.
komunik.Acijfls

i\pstiprināts:
VadošAs iestAdes vadItAjs A.Eherhards

_:';_,:~:',,;

Izvclkamais stends ar ES, ESŗ', ERAF. KF
un lUgas plāl1ošanas reģiona ES
struktūrtondu informD.eijas cenlra logo,
majaslapas adresi un kontaktinfornliiciju
u.c.

5

Bukleta par Rīgas RSIC izveide

6

Publikiicijas un sludinājumi
līd7.eklos

plašsaziņas

programmu

Variants: 1

,Merķis

pasakums

Dokumenta nosaukums:
2013.gada ES fondu darhIhas

Merķa grupa

.

'.1,,1

..,#

Nodrošināt vizuāli informāciju par
ESF, ERAF, KF un par Rīgas
plāJlošanas reģiona ES
struktūrfondu informācija" centra
sniel:!taiicm pakalpojumiem
Rīgas RSIC atpazīstamības
nodroštniBJanai un jaunu klientu
piesaistei, nepieciešams nodrukāt
infonnatīvu bukletu (1000 gab.)
par Rīgas RSIC darb1bu

lnformatīvo
dalīhnieki

Sekmet infomlācijas pieejamTbu
RTgas reģiona iedzfVotāj iem par
ES fondu ak1ualitātērn RTgas
ollinošanas rce.iona

Datums:
12.02.2013.

Sasniedzamais :',"

,idL
.

pasākulllu

(ES~"ERAF un J<F) komunikAcijas pIlns'"

re~~ltntarBdTtA~~f(:

Sasniedzamais
/,ietekmes rlldItAjs

","J'

Lappuses:
26 no 28

Istenošanas

."'<:,
izmaksas LVI,
bez PVN

Papildu

laiks

Lietošanai Rīgas RSJC
rīkotajos pasākumos

.

Nodrošināta papildu
vizuāla informācija par
ESF, ERAF, KF un
Rīgas RSIC

nla

2.cet.

200

Rīgas plānošanas
rcģiona Pašvaldlbas, to
iestadcs, NVO,
uZņēIllēji, izglītīhas
iestades u.c. interesenti

1 pakalpojuma
1000 bukleti

01.03.201331.12.2013

600

• sabiedriba - sociāli
un ekonomiski aktīvie
Rīgas reģiona
iedzīvolāji

l publikācija

Palic1inlijics
potenciālais RTgas
RSJC konsullētu
klientu skaits un
scmināru
HPmeklētaiu skaits
Izplalīta aktulilli
informācija

1.-4.ect.

150

1Tgums,

KopA R••• s RSI .

informAcija, ja

attied_~~nis'

"', <',:_:" ,: !-:-::t

3850
••

2

Indikanl':Is

Vidzemes RSle

0

Infonnāeijas nodrošinašana par īstenotajicm
ES struktūrfondu projektiem Vid7..cmes
pliinošanas reģiona teritorijā, nodrošinot
infornlācijas pieejamīhu interneta viclnē
~eJifinanses,lv

Sniegt plašakas iespejas
iedzTvotā:jicm reģionos icpazīties
ar īstenotajiem ES struktūrfondu
projektiem Vidzemes plānošw1as
rcģiona tcritorijā un sava
pašvaldības teritorija

Informatīvo semināfll, māc1bu, konferenču
un citu pasākumu par ES fondiem
organizēšana

Sekmet aktuiilās infonnācijas
pieejamīhu par ES fondu
jautājumiem (projektu
sagatavošanu, ieviešanu,
uzraudz1bu, u,c.) Vidzemes
icdzTvolājiem

....

.1

Līl!umi.lmri
ianosledz ar darbrbas terminu 2013.2ada
• sabicdrJba - s()ciāli
sasniedzamii auditorija
Par 3% pieaug
un ekonomiski aktīvie
2013.g. - min 15 000
iedzTvotliju skaits
Vidzemes ied7.īvolā,ji;
majas lapas apmeklējul11u
Vidzemcs rcģionā,
žurnlilisti
skails.
kas ir u7.zinājuši par
Interneta vietni
kādu ES fondu
www.esfinanses.lv
prQjeklu
kopīgi uztur visi 5
reģionaIic ES
struktūrfondu
informa.cijas centri.
sasniedzama auditorija
2013.gadli-minI5000
apmckl~jumu ir visu 5
infonnacijas centru
koPīgs m~rķis
5 infonnatīvie pasākumi
Pašvaldības,
Paaugstināta
komersanti, NVO u.c.
aptuveni 600
Vidzemes
iedzīvoUiju
kompetence ES
fondu ieviešanas
iautlijull10s

pastāvīgi

100

Inlemcta vidē
www.esfinanses.lv
tiek
nodrošinAta infomlācija par
atbalstīlajiem, īstenotajiem ES
struktūrfondu projektiem
Vidzemes plāllošanas rcģiona
teritorijA,

I.cet.

1550

Ar scmināru organt7.čšanu
tieši saislTIas izmaksas, kl!.
ēdinAšana, transporta
izmaksas. degviela, lekloru
samaksa, Ielpu, tehnikas noma

u.c.

lestāde: Finan~u
StruktOrvien1ba:

Apstiprināts:
VadošAs iestAdes

ministrija
Finan~u un darbTbas

vadltAjs

Dokumenta
2013.gada

A.Eberhards

nodrošinAjuma
deoartarnents
Sagatavoja:
Finanšu
nodrošinljurna
departamenta

KornunikAcijas

Variants:

:;(~~W.

,

,,'

un sludinii:iumi plašsaziņas

,,"

;:: , '",;<X,;
Merķa ,grupa :'::;;':<"-1:", :!:, Sasniedzamais
~\I~':::
~'re'z,u'Jtilta"lildnJljs ',#i!irlt';<,J
, ,';',":"Vl1Jlfll;ill.",;,':':4i:H!lf;,!1~Gi!V
' .. ':."':'
"
',,'

,

KopA

(ESF.

ERAF

un KF) komunikicijas

plAns*

Lappuses:

27 no 28

12.02.2013.

~1I1ŗ~ŗņI'aUvais, 1l~,blldtAtes, ':'~~ii'::~/~'ii~<
'komunikAcijas
paSAkllms'","l0. f1;,Ņpi 1,,\;
Puhlikāeijas
līdzeklos

programmu
Datums:

I

nodala

,~,
)

nosaukums:
ES fondu darhThas

",

)::':<:::

\ Sasnie,~,~~mais
;,ietekmes fAdnlljs'/"",:

IstenoļRnRs ,,'. IndikatI\':lS ',:'::::: Papildu InformAcija, ja
:tih11jtBi1't:1W ;izinaksas LVL':ii' 'attieeinAms ?ili!;Ii0f~'$I!i'::.<,:':

laikS

/'bml,

b<z PVN

,

Sekmēt aktuālās infonnācijas
pieejamību par ES fondu
jautajumiem Vid7.emes
iedzīvoUijicm, poplllarizēt ES
struktūrfondu projektus Vidzemes
plānošanas reģiona.

• sahiedrība - soeiāli
un ekonomiski aktTvie
Vidzemes iedzīvotāji;
• potencililie ES fondu
fīnansējuma saņēmēji
- izglītības, vesclības
aprOpes un valsts
pārvaldes, pašvaldības,
iesUl.des, zinātniskās
institūcijas,
komersanti,
nevalstiskā"
oroanizliciias u.c.

4 publikücijas

Populari7..ēti
Vidzemes projekti,
izplatna aktuālā
infonnāeija

1.ce!.

150

Publikāeijas pilsētas portālos
24 un druklitajos mcdijos
"Druva", "Liesma",
,,2icmcjlatvija", "Stars",
"Dzirkstele", "Malienas
ziņas"

1800

Vidzemes RSIC
";""::',/ii;!),;,::"

"'; ..,',To ,.;",

&.'"",,

I

PlIb1ikācijas un sludinājumi drllkatajos
laikrakstos (Latvijas AvIZC, Zemgales
Ziņas, Brīvā Daugava, Slaburags, Bauskas
dzīve)

Sekmēt aktuā1üs informlicijas
pieejamIbu par ES fondu
jautājumiem Zemgales
iedzīvotājiem, popularizēt ES
struktūrfondu projektus Zemgales
nlānošanas rCllionā

2

Radio sižetu ( 60 sekundes gara) izvcidc un
piirraide rcģiona1ajli RADIO 1

Popularizēt Zemgales pozitīvos
projektu piemērus un Zemgales
RS1C sniegtos pakalpojumus.

3

Informlicijas nodrošiniišanu par īslenotajie111
ES struktūrfondu projektiem Zemgales
pl!inošanas rcģiona teritorijā. nodrošinot
intormaeijas pieejamību interneta vietnč
www.esfinanses.lv

Sniegt plašākas iespejas
iedzīvotājiem reģionos icpazīties
ar Tstenolajiem ES struktūrfondu
projektiem Zemgales pllinošanas
reģiona teritorija un savā
pašvaldības teritorija.

::~;\"i;x..::: :<;"~','/,;':W':,

"To

Zem •• I.s RSIC

Noslepto ITeumu / Ilzņernto saistTbll
12 pllb1iklieijas
• sabiedriba - sociāli
un ekonomiski akUvie
Zemgales icdzīvotii:ii

Lruumi, kuri illnosledz ar darbrbas
2 sižeti
Pašvaldības, to
iestades. NVO,
uzņēm~ii, izglītības
iestades lI.e. interesenti
• sabiedrIha - soei!ili
un ekonomiski aktīvie
Zemgales iedzTvoUiji;
žurnālisti

terminu

~:.il,;' .

' ~;",

<'i':.,,!i~,'"

"1'

"'l

..'"

ietvaros
Populari7..ēti
Zemgales projekti,
izplatīta aktuālā
infonnācija

pastavīgi

2370

Popularizēti
Zcmgales pozitTvie
projekti, celta
Zemgales RSIC
atoazīslamīha
Par 1% pieaug
iedzīvotāju skaits
Zcmgales rcģiona.,
kas ir u:l.zinājuši par
kadu ES fondu
projektu

l.eet.

l25

0],02,2013) 1.12.2013

100

Līgums noslēgts 01.06.2011.
par pakalpojuma sniegšanu
Iīdz 01.06.2013.

2013.l!üdl

sasniedzamā auditorija
2013.g. - min 15000
majaslapas apmeklējumu
skaits.
Interneta vietni
www.esfil1Ullses.lv
kopTgi uztur visi 5
rcģionālie ES
stmktūrfondu
infonnllcijas centri,
sasniedzamü auditorija
2013.gadā - min 15000
apmekl~jumu ir visu 5
infonnācijas ccnlm
kooIl!s m~rkis

Interneta vidē
www.es1inanses.lv tiek
nodrošināta informāeija par
albalstnajiem, Tstcnotajiem ES
struktūrfondu projektiem
Zemgales pIlinošanas reģiona
teritorija.

lestāde: Finan~u
StruktūrvienTba:
nodrošinaiuma
Sagatavoja:
departamenta

"

Z

ministrija
Finanšu
un darbTbas
denartaments

Apstiprināts:
VadošAs iestAdes

Dokumenta
vadTtAjs A.Eberhar~

ŗ/

I"inanšu nodrošinajuma
KomunikAcijas
nodata

Informa(Tvais.
komunikAcijas

__

Variants:

ES fondu

Merķa grupa

Sasniedzama is
rezultata rAdnajs

",<i,
Pašvaldības, to
iestades, NVO,
uzņčmCji, izglrtIbas
iestūdes u.c.
Interesenti

15 000 majaslapas
apmcklētāju 20 13.g.

5

Infonnatīvie
infonnatīvās

Nodrošināt Zemgales plānošanas
reģiona NVO, pašvaldIbu,
uzņelllēju, citu lllērķa grupu aktīvu
un kvalitatīvu līdzdaJnHl ES fondu
projektu rstenošalla

Zemgales pll1nošanas
reģiona Pašvaldības, to
iestades, NVO,
uzņemeji. izglītības
iestādes u,c. interesenti

6 infonllatīvi paslikullli

6

Bukleta par Zemgales RSIC izveide

Zemgales plID10šanas
reģiona Pašvaldības, to
iestades, NVO,
uzņēm~ji, izglītibas
iestlides u.c. intcresenti

I pakalpojuma

7

Rcprezcntatrvo

Zemgales RSIC darhīhas adreses
maiņas, ka ari atpazīstamības
nodrošināSanai un jaunu klientu
piesaistei, ncpieciešams nodrukāt
infonnatīvu bukletu par Zcmgales
RSIC darbību
Nodrošināl Zemgales RSIC
reprezentatīvās vajadzThas ES
fondu inlormatīvos pasākumos

Zemgales plāuošanas
reģiona Pašvaldlbas, to
iestādes, NVO,
uzņemēji, izglītības
iestādes u.c.
Interesenti

nodrošinlitas Zemgales
RSIC rcprczclltatīvās
vajadzihas

komunikacijas

pilns'"

28 no 28

Istenošanas
laiks

Regulāra, kvalitatīva
un sistemati7.lta
(albilstoši interesentu
vajadzībām)
informācijas
nodrošināSana mērķa
l!rUOāJll
800 apmeklētāji,
nndrošināta
kvalitatrvas
infonnācijas
saņemšana uz vietas
reģionā un kvalitatīvi
tiek sagatavoti
oroicktu iesniegumi
Palielin~jies
potencililais
Zemgales RSIC
konsullēto klientu
skaits un semināru
anmcklētaiu skaits
n/a

l.eet

Indik8trvas
izmaksas LVL
beZ-PVN
\ 000

I.cet.

1422

līgums

01.02.201331.12.2013

4111

01.02.2013.
31.12.2013

685

"

Papildu informacija,
attiecinllms

ja ',.

.. '
j 000

Aktivitāte no 2012.gada liek
pārcelta uz 2013.gadu.
2012.gadā tika sastādīts
specifikāeija prece1ll un
2013.gada sākumā plāuots
veikt ieoirku111usistčmli (ElS)

6112

ES fondu reprezentatīvo materialu
izgatavošana un piegāde

KopA

un Kr)

Lappuses:

Zem 'ales RSIC
;

\

ERAF

Snsniedznmnis
ietekmes rAdrtAjs

';'~'h'.
Ieviest tiešsaistes reģistrešanās
iespēju, pilnveidot esošo
automātisko jaunumu nosūlīšanas
moduli un tehniski uzlabot majas
lapas veiktspēju, nodrošinot lapas
atraku darbību

KopA

(ESF.

Datums;
12.02.2013.

Infomlācijas centra mii:ia<; lapas
www.esfondi.zcmg.alc,lv
funkcionāli
uzlabojumi

materiālu iegade

programmu

1

4

semināri, apmācīhas,
dienas.

darblbas

//

(!J'

Merķis

publiciUues,
pasAkllms

nosaukums:

2013.gada

"
Nodrošinat RI reprezentatīvās
vajadzības

REVIzIJAS lESTADE
Nosle to Irl?umu I uznemto saistrbu ictvams
RI reprezenlācijas
Nndrošinātas FM
vajadzlbam
reprczcntatīvās
vaiadzibas

,

.'""
n/a

"

2.ceI.

1\3\

Revrziias iestIlde

Iepirkumu veic elektronisko
iepirkumu sistem!i (ElS)

1 131

/'~

~//'"

m-

~~

.~~
.,~.
•.

.

K. Valtmanis

~
/

1 2 ,02, 2013
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inanšu un darbības nodrosma)umn
departamenta direktore

y.Grīnfelde

/ Z. DZ,

i"O

/

;>

