Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
1 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

1. Vadošā iestāde - Finanšu ministrija
1.

2.

Regula (ES) Nr.
1303/2013 115.pants
Dalībvalstis un
atbildīgās iestādes ir
atbildīgas par: b) tādas
vienotas tīmekļa
vietnes vai vienota
portāla izveides
nodrošināšanu, kurā
sniedz informāciju par
visām konkrētajā
dalībvalstī īstenotajām
darbības programmām
un nodrošina piekļuvi
tām, tostarp
informāciju par
plānošanas
īstenošanas un visu
saistīto sabiedriskās
apspriešanas procesu
termiņiem.
Eiropas Savienības
(ES) fondu
Komunikācijas
stratēģijas 2015.2023.gadam 1.3.uzdevums
Regula (ES) Nr.
1303/2013 115.panta
b) apakšpunkts.

www.esfondi.
lv
administrēša
na

Nodrošināt
centralizētu
tīmekļa vietnes
www.esfondi.lv
satura operatīvu
un kvalitatīvu
aktualizēšanu,
novērst tehniskas
nepilnības tīmekļa
vietnes satura
administrēšanas
sistēmā

ES fondu
projektu
iesniedzēji un
finansējuma
saņēmēji; sociāli
un ekonomiski
aktīvie Latvijas
iedzīvotāji; ES
fondu vadībā
iesaistītās
institūcijas;
žurnālisti. Tiks
sasniegti,
piedāvājot
internetā
vienkopus
informāciju par
ES fondiem.
Tīmekļa vietne
pieejama
ikvienam
interesentam
visa Latvijas
teritorijā.

Centralizēt
a, operatīva
un
kvalitatīva
tīmekļa
vietnes
administrēš
ana;
novērstas
satura
vadības
sistēmas
nepilnības,
ieviesti
funkcionāli
uzlabojumi

Palielināt
tīmekļa vietnes
kopējo
apmeklētāju
skaitu līdz 800
000

Pastāvīgi

8094,60

Noslēgts līgums par
periodu līdz 2018.g.
31.decembrim – kopā
8094,60.

www.esfondi.
lv
administrēša

Nodrošināt
tīmekļa vietnes

Tīmekļa vietne
pieejama
ikvienam

Esfondi.lv
domēna
vārda

Nodrošināta
esfondi.lv
vietnes un tās

Līdz
2019.g. 31.
decembrim

19,00

Ar PVN 22,99 eiro par
01.01.2018 31.12.2019 periodu

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa
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Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums
na (domēna
uzturēšana)
Eiropas Savienības
(ES) fondu
Komunikācijas
stratēģijas 2015.2023.gadam 1.3.uzdevums

Indikatīv
as
Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
uzturēšana satura
(lietošanas
pieejamība
tiesības
interesentiem
Finanšu
ministrijai),
nodrošinot
tīmekļa
vietnes
pieejamību

3.

Infografiku
un citu
vizuālo
materiālu
izgatavošana
pēc
nepieciešamī
bas

Mērķa grupa un
apraksts, kā tā
tiks informēta/
Mērķis
sasniegta
www.esfondi.lv
interesentam
pieejamību
(iedzīvotāji,
finansējuma
saņēmēji u.c.)
visā Latvijas
teritorijā. Tiks
sasniegti,
piedāvājot
internetā
vienkopus
informāciju par
ES fondiem.
Infografikas un Atraktīvā un viegli Latvijas
Regula (ES) Nr.
citi vizuāli
1303/2013 115.pants.
uztveramā formātā Republikas
ES fondu Komunikācijas materiāli par
informēt mērķa
ekonomiski
ES fondu
stratēģijas 2015.grupas par ES
aktīvie iedzīvotāji.
aktualitātēm,
2023.gadam 1.fondu aktualitātēm, Tiks sasniegti ar
plakāti, bukleti pieejamo
3.uzdevums.
esfondi.lv, mediju,
u.c. materiāli
finansējumu
sociālo tīklu un
dažādās jomās u.c. daļā gadījumu –
drukātu materiālu
starpniecību.

Nodrošināta
Pastāvīgi
vizuāli viegli
uztveramas
informācijas par
ES fondiem
pieejamība, kā
rezultātā
veicināta
iedzīvotāju
informētība par
atvērtajiem
projektu
konkursiem
dažādās nozarēs,
kā arī ES fondu
pozitīvo
ieguldījumu
Latvijas
tautsaimniecībā.

1 000

Periodā līdz 2018.g.
31.decembrim kopā 3
000 EUR.

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums
4.

5.

ES fondu Komunikācijas
stratēģija 2015.2023.gadam:
sabiedriskās domas
aptaujas kā viena no ES
fondu komunikācijas
efektivitātes
novērtēšanas metodēm,
kuru veic Vadošā
iestāde.

Sabiedriskās
domas
izvērtējums par
iedzīvotāju
informētību par
ES fondiem
2017.gadā.

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perida komunikācijas
startēģija 2015.–
2023.gadam, 1.-4.
uzdevumi

Vadošās
iestādes
komunikācijas
ekspertu dalība
starptautiskajo
s pasākumos
(sanāksmēs,
konferencēs,
semināros
u.tml.) par ES
fondu
informācijas
un publicitātes
jautājumiem
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Mērķis

Datums:
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Lappuses:
3 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

Noskaidrot
iedzīvotāju
informētību par ES
fondiem
2017.gadā,
salīdzināt
rezultātus ar
iepriekšējo
sabiedriskās
domas izvērtējumu
rezultātiem

ES fondu vadībā
iesaistītās
institūcijas tiks
informētas par
rezultātiem ES
fondu
komunikācijas
vadības grupā.
Mediji un Latvijas
iedzīvotāji tiks
informēti ar
preses relīzēm,
kā arī aptauja būs
pieejama
esfondi.lv.

Iegūts
aktuālais
iedzīvotāju
viedokļis un
informētība
par ES fondu
investīcijām
Latvijā

Mērīta ES fondu 3.-4.cet.
komunikācijas
(2017.g.
stratēģijā noteikto pētījumam)
ietekmes rādītāju
sasniegšana

Pārstāvēt Latvijas
viedokli un
situāciju, iegūt
informāciju,
instrumentus,
atbalstu no Eiropas
Komisijas un citām
dalībvalstīm
efektīvas ES fondu
komunikācijas
nodrošināšanai
Latvijā

Latvijas
Republikas
ekonomiski
aktīvie iedzīvotāji,
potenciālie
projektu
īstenotāji, labuma
guvēji. Tiks
sasniegti ar
komunikācijas
pasākumu
palīdzību.

Nodrošināta
ES fondu
Vadošās
iestādes
komunikācija
s speciālista
dalība INIO,
INFORM un
citās Eiropas
Komisijas
darba grupās

Efektīvi veicināta 1.-4.cet.
iedzīvotāju
informētība un
pozitīvā attieksme
pret ES fondu
ieguldījumiem
Latvijā,
komunikācijas
nodrošināšanā
izmantojot
Eiropas Komisijas
darba grupās
iegūto
informāciju, citu
dalībvalstu
pieredzi.

7 767

Trīs pētījumu iepirkums
(uz trim gadiem - uz
periodu līdz 2018.g.
31.decembrim) par
kopējo summu 7 767
EUR.
Pētījumā pēc stratificētā
nejaušā izlases principa
atlasīti 1000 Latvijas
pastāvīgie iedzīvotāji
vecumā no 18 līdz 74
gadiem (tiešās intervijas
respondentu dzīves
vietās).

7 659,05

Summa par periodu līdz
2018.g. 31.decembrim.
Gadā norisinās 3-5
darba grupu
sanāksmes.
Iekļaujama ES fondu
komunikācijas plānā
saskaņā ar MK
25.08.2015. noteikumu
Nr.485 19.1.punktu.

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
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Variants: 1

Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
4 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

6.

Regula (ES) Nr.
1303/2013, 115.pants

ES fondu
reprezentācijas
priekšmetu
izgatavošana
un piegāde
vadošās
iestādes
vajadzībām

Nodrošināt ES
fondu
atpazīstamības
veicināšanu
informatīvos
pasākumos

Semināru, forumu
un konferenču
dalībnieki,
iedzīvotāji

Nodrošināta Veicināta ES
materiālu ar fondu
atsaucēm uz atpazīstamība
ES fondiem
izplatīšana
mērķauditorij
ai

7.

Regula (ES) Nr.
1303/2013 115.pants
2. Dalībvalsts vai
vadošā iestāde ir
atbildīga par vismaz
šādiem informācijas un
komunikācijas
pasākumiem: b) viena
plaša informācijas
pasākuma
organizēšana gadā,
kurā popularizē
finansējuma iespējas un
īstenotās stratēģijas un
dara zināmus darbības
programmas vai
programmu
sasniegumus, tostarp attiecīgajā gadījumā informē par lielajiem
projektiem, kopīgiem
rīcības plāniem un
citiem projektu

Komunikācijas
kampaņas
koncepcijas
izstrāde un
īstenošana par
Kohēzijas
politikas un
Eiropas
Sociālā fonda
ieguldījumu
Latvijā

Uzrunājošā,
pamanāmā formā
skaidrot Kohēzijas
politikas Eiropas
Sociālā fonda
(ESF) ieguldījumu
Latvijā, aptverot
iespējami lielāku
auditoriju visā
Latvijas teritorijā.
Kampaņas ietvaros
sekmēt Latvijas
iedzīvotāju
informētību par
Latvijai
pieejamajiem ESF
fondu līdzekļiem un
īstenoto projektu
pienesumu valsts
attīstībai un
sabiedrības
labklājībai, tādējādi
veicinot iedzīvotāju

Latvijas
iedzīvotāji,
potenciālie
labuma guvēji.
Tiks sasniegti ar
sadarbības
partneriem
izdiskutētu un
iepirkuma
pretendenta
piedāvātu ES
fondu
komunikācijas
risinājumu
palīdzību.

Īstenota
plaša
mēroga
komunikācija
s kampaņa,
kas sasniedz
definētos
mērķus

2.cet.

Ar kampaņas
3.-4.cet.
ietvaros veikto
komunikāciju par
ESF
ieguldījumiem
valsts attīstībā
veicināta
iedzīvotāju
informētība un
pozitīvā attieksme
pret ES fondu
ieguldījumiem
Latvijā

3 898,50

39 500

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums
piemēriem. ES fondu
Komunikācijas
stratēģijas 2015.2023.gadam 1.3.uzdevums. ES fondu
ikgadējais obligātais
plaša mēroga
komunikācijas
pasākums.

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
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Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
5 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

pozitīvo viedokli
par ES fondu
investīcijām

In-house īstenotie pasākumi
Atbilstoši ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015.–2023.gadam 1., 2., 3. uzdevumam Finanšu ministrija
in-house īsteno šādus pasākumus:
1) Preses relīžu sagatavošana;
2) Informācijas ievietošana tīmekļa vietnē www.esfondi.lv;
3) Sabiedrības, esošo un potenciālo finansējuma saņēmēju informēšana par ES fondu atbalsta jomām;
4) Sadarbība ar žurnālistiem, atbilžu sniegšana u.c.;
5) Infografiku izgatavošana un publicēšana;
6) Komunikācija sociālajos tīklos.

2. Valsts kanceleja
In-house īstenotie pasākumi
Atbilstoši ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015.–2023.gadam 1., 2., 3. uzdevumam Valsts kanceleja
in-house īsteno šādus pasākumus:
1) tīmekļa vietnes www.mk.gov.lv sadaļas ES fondu sadaļas uzturēšana un aktualizēšana;
2) Finansējuma saņēmēju informēšana par ES fondu atbalsta jomām;
3) Preses relīžu sagatavošana
4) Sadarbība ar žurnālistiem;
5) Komunikācija sociālajos tīklos.

3. Ekonomikas ministrija

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK
noteikumiem,
Komunikācijas
Nr.
stratēģiju
1. Lai īstenotu
Ekonomikas ministrijas
darbības stratēģiju
2016-2018; Latvijas
Republikas
Energoefektivitātes Otro
rīcības plānu un izpildītu
direktīvas 2012/27/ES
(2012. gada 25.
oktobris) par
energoefektivitāti
prasības, kā arī
informētu par 2014.2020. gada plānošana
perioda programmām
(Regula (ES) Nr.
1303/2013 115.pants)

Informatīvais,
publicitātes,
komunikācijas
pasākums
Konkurss
"Energoefektīv
ākā ēka Latvijā
2017"

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Mērķa grupa un
apraksts, kā tā
tiks informēta/
Mērķis
sasniegta
Popularizēt,
Projektu īstenotāji
veicināt labo praksi SAM "Veicināt
ēku
energoefektivitāte
energoefektivātes s paaugstināšanu
jomā, kurā tiek
dzīvojamās
sniegts ES fondu
ēkās"; "Veicināt
atbalsts. Viena no energoefektivitāte
nominācijām ir
s paaugstināšanu
"Energoefektīvākā valsts ēkās"
renovētā
"Veicināt efektīvu
daudzdzīvokļu ēka energoresursu
2016"
izmantošanu,
enerģijas patēriņa
samazināšanu un
pāreju uz AER
apstrādes
rūpniecības
nozarē" un ERAF
aktivitātē
"Daudzdzīvokļu
māju
siltunmnoturības
uzlabošanas
pasākumi" finanšu saņēmēji,
renovācijas
procesā
iesaistītās puses,
dzīvokļu
īpašnieki,
būvniecības

Datums:
05.12.2017.

Sasniedzam Sasniedzamais
ais rezultāta
ietekmes
rādītājs
rādītājs
Līdz 200
Izplatīta
dalībniekiem informācija par
SAM "Veicināt
energoefektivitāte
s paaugstināšanu
dzīvojamās
ēkās"; "Veicināt
energoefektivitāte
s paaugstināšanu
valsts ēkās"
"Veicināt efektīvu
energoresursu
izmantošanu,
enerģijas patēriņa
samazināšanu un
pāreju uz AER
apstrādes
rūpniecības
nozarē" un ERAF
aktivitātes
"Daudzdzīvokļu
māju
siltunmnoturības
uzlabošanas
pasākumi"
ieguvumiem

Lappuses:
6 no 43

Indikatīv
as
izmaksas
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
laiks
PVN
attiecināms
Jūnijs
3 000
Konkurss tiks organizēts
jau sesto gadu. Viena
no nominācijām ir
"Energoefektīvākā
renovētā daudzdzīvokļu
ēka 2017", kurā
pieteikumu iesniedzēji ir
no ēku pārstāvjiem,
kuru renovācijas
projekts īstenots ERAF
aktivitātē
"Daudzdzīvokļu māju
siltunmnoturības
uzlabošanas pasākumi".
Iepriekšējos gadus šajā
nominācijā tika iesniegti
visvairāk pieteikumi.
Plānots, ka konkursa
noslēguma pasākums
tiks iekļauts arī starp
Eiropas Ilgstpējīgas
nedēļas notikumiem
www.eusew.eu
Pasākums notiks
kampaņas "Dzīvo siltāk"
ietvaros

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
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Variants: 1

Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
7 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
nozares NVO,
uzņēmumi.

2.

Lai īstenotu
Ekonomikas ministrijas
darbības stratēģiju
2016-2018; Latvijas
Republikas
Energoefektivitātes Otro
rīcības plānu un izpildītu
direktīvas 2012/27/ES
(2012. gada 25.
oktobris) par
energoefektivitāti
prasības, kā arī
informētu par 2014.2020. gada plānošana
perioda programmām
(Regula (ES) Nr.
1303/2013
115.pants)ES fondu
Komunikācijas
stratēģijas 2015.2023.gadam 1.2.komunikācijas
uzdevums (15.lpp.).

Informatīvi
pasākumi par
atbalsta
mehānismu
daudzdzīvokļu
māju, valsts
vai industriālo
ēku
energoefektivit
āves
uzlabošanai

Informēt sabiedrību
par atbalsta
mehānismiem
daudzdzīvokļu
māju, valsts ēku un
industriālo ēku
energoefektivitātes
uzlabošanai,
izglītot projektu
īstenošanā
iesaistītās puses
par tehniskās
dokumentācijas
sagatavošanu,
renovācijas
procesa vadību u.c.
aktualitātēm, kā arī
veicināt paradumu
(uzvedības) maiņu

Projektu īstenotāji Līdz 700
- finansējuma
dalībniekiem
saņēmēji,
renovācijas
procesā
iesaistītās puses
un dzīvokļu
īpašnieki u.c.

Mērķauditorijai
1.pusgads
sniegta
informācija par
jauno atbalsta
mehānismu
daudzdzīvokļu
māju, valsts ēku
un industriālo ēku
energoefektivitāte
s uzlabošanai, kā
arī izglītot
projektu
īstenošanā
iesaistītās puses
par tehniskās
dokumentācijas
sagatavošanu,
renovācijas
procesa vadību
u.c. aktualitātēm

7 500

Plānots organizēt
vismaz 9 pasākumus
(seminārus, diskusijas,
koneferenci) Rīgā un
Latvijas reģionos
sadarbībā ar Attīstības
finanšu insttiūciju Altum
un Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru.
Vairākus no
pasākumiem plānots
raidīt tiešraidē.
Pasākumu ieraksti pēc
tam pieejami
Ekonomikas ministrijas
youtube.com kanālā
Siltinam. Pasākumi tiks
organizēti informatīvās
kampaņas "Dzīvo siltāk"
ietvaros

3.

Lai novērstu Nacionālās
Industriālās politikas
pamatnostādnēs
konstatētās nepilnības
un lai īstenotu

Informatīvs
pasākums par
pieejamiem
atbalsta
instrumentiem

Informēt esošos un
potenciālos
uzņēmējus par
pieejamām ES
fondu atbalsta

Esošie un topošie Līdz 1 300
uzņēmēji, tiks
dalībniekiem
informēti
informatīvajā
pasākumā. Rīgas

Topošie un
esošie uzņēmēji
informēti par
aktuālajām
atbalsta

20 721

Plānots organizēt 6
pasākumus Rīgā,
Liepājā, Valmierā,
Rēzeknē un Jelgavā.
Pasākumus plānots

2.-4.cet.

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK
noteikumiem,
Komunikācijas
Nr.
stratēģiju
Ekonomikas ministrijas
darbības stratēģiju
2016-2018, kā arī
informētu par 2014.2020. gada plānošana
perioda programmām
(Regula (ES) Nr.
1303/2013 115.pants)

Informatīvais,
publicitātes,
komunikācijas
pasākums
Mērķis
topošajiem
programmām
uzņēmējiem
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un
attīstībai
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Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
8 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
forumu plānots
programmām un
organizēt sadarbībā ar
raidīt tiešraidē.
uzņēmējdarbības
Altum, LIAA, CFLA. Tiks
Pasākuma
uzsākšanu
aicināti arī NVA,
ieraksts pēc tam
VARAM, ZM, LAD u.c.
būs pieejami EM
institūciju pārstāvji.
youtube.com
Pasākums notiks
kanālā.
kampaņas "Atbalsts
uzņēmējiem" ietvaros.
Katrs pasākums
norisinās vismaz 3
telpās (Rīgā – 4).
Pasākuma dalībnieki
tiek dalīti divās daļās –
topošie uzņēmēji un
uzņēmēji ar pieredzi, kā
arī nepieciešama telpa
kontaktbiržai un kafijas
pauzei. Kopumā
kontaktbiržā piedalās
vismaz 19 iestādes.
Ekonomikas ministrija
sedz telpu un
ēdināšanas izmaksas.
LIAA – video stāstu
filmēšanu, Altum –
pasākuma vizuālā
identitāte, bukleti,
fotogrāfs, moderatora
u.c. izmaksas.

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Variants: 1

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums
Mērķis
4. Lai novērstu Nacionālās 4 infografikas Sniegt
Industriālās politikas
mērķauditorijai
pamatnostādnēs
sarežģītu
konstatētās nepilnības
informāciju
uzņēmējdarbības vidē,
vienkāršā un
un lai īstenotu
skaidrā formātā par
Ekonomikas ministrijas
Ekonomikas
darbības stratēģiju
ministrijas
2016-2018, kā arī
administrētajiem
informētu par 2014.darbības
2020. gada plānošana
programmas
perioda programmām
„Izaugsme un
(Regula (ES) Nr.
nodarbinātība”
1303/2013 115.pants),
SAM
arī 2006.gada
8.decembra Regulas Nr.
1828/2006 (EK)
5.

Lai novērstu Nacionālās
Industriālās politikas
pamatnostādnēs
konstatētās nepilnības
uzņēmējdarbības vidē,
un lai īstenotu
Ekonomikas ministrijas
darbības stratēģiju
2016-2018, kā arī
informētu par 2014.2020. gada plānošana
perioda programmām
(Regula (ES) Nr.
1303/2013 115.pants),

Pakalpojums
par
videotiešraižu
pieejamību
internetā un
iespēju
pieslēgties
videotiešraižu
servera
infrastruktūrai
jebkurā laikā
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Nodrošināt
Ekonomikas
ministrijas
organizēto
pasākumu par EM
pārraudzībā
esošajām ES
struktūrfondu
programmām
pieejamību pēc
iespējas plašākai
auditorijai

Mērķa grupa un
apraksts, kā tā
tiks informēta/
sasniegta
Latvijas
sabiedrība,
plašsaziņas
līdzekļu pārstāvji.
Mērķauditorija
tiks sasniegta
caur sociālajiem
tīkliem un
plašsaziņas
līdzekļiem.

Latvijas
sabiedrība esošie un
potenciālie
uzņēmēji

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
9 no 43

Indikatīv
as
Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
Nodrošināta Mērķauditorijai
Pastāvīgi
300
4 infografiku nodrošināta viegli
izstrāde
uztverama
informācija par
aktualitātēm EM
administrētajos
SAM

1500 skatītāji Mērķauditorijai
nodrošināta
informācija par
ES fondu
atbalstu,
sasniegtajiem
rezultātiem,
veicināta ES
fondu jomas
caurspīdība

Pastāvīgi

1 000

Daļu Ekonomikas
ministrijas organizētos
pasākumus plānots
raidīt interneta
tiešsaistē. Ieraksti pēc
tam būs pieejami
Ekonomikas ministrijas
youtube.com kanālos
Ekonomikasministrija un
Siltinam

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums
arī 2006.gada
8.decembra Regulas Nr.
1828/2006 (EK)
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Variants: 1

Mērķis

6.

Dalība izstādē
Lai īstenotu
Ekonomikas ministrijas "Māja I"
darbības stratēģiju
2016-2018; Latvijas
Republikas
Energoefektivitātes Otro
rīcības plānu un izpildītu
direktīvas 2012/27/ES
(2012. gada 25.
oktobris) par
energoefektivitāti
prasības, kā arī
informētu par 2014.2020. gada plānošana
perioda programmām
(Regula (ES) Nr.
1303/2013 115.pants)

7.

Reprezentatīvi Nodrošināt ES
Eiropas Savienības
struktūrfondu un
e materiāli
fondu
Kohēzijas fonda 2014.–
atpazīstamības
2020. gada plānošanas
veicināšanu
perida komunikācijas

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
10 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

Informēt sabiedrību Izstādes "Māja I"
par jauno atbalsta apmeklētāji
mehānismu
daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes
uzlabošanai,
pamatnosacījumie
m, aktualitātēm,
sniegtajām
iespējām un
ieguvumiem, kā arī
ERAF aktivitātes
„Daudzdzīvokļu
māju
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi”
rezultātiem.
Plānots informēt arī
par kvalitatīvu
mājokļu renovāciju
Semināru
apmeklētāji,
uzaicinātie lektori
u.c. tiks sasniegta

Līdz 500
Mērķauditorijai
apmeklētājie nodrošināta
m
informācija par
mājokļu
renovācijas
iespējām ar ES
fondu atbalstu,
ieguvumiem un
kvalitatīvu
renovācijas
procesa vadību

Marts

200

Stenda „Dzīvo siltāk”
noformēšana.
Pasākums tiks
organizēts sadarbībā ar
Altum. Informatīvo
atbalstu sniegs arī
informatīvās kampaņas
„Dzīvo Siltāk”
sadarbības partneri
(būvniecības nozares
nevalstiskās
organizācijas).
Pasākums tiks
organizēti informatīvās
kampaņas "Dzīvo siltāk"
ietvaros

Nodrošināta
materiālu ar
atsaucēm uz
ES fondiem
izplatīšana

2017.g.

1 000

Reprezentatīvie
materiāli (piem.,
rakstāmpiederumi,

Veicināta ES
fondu
atpazīstamība,
nodrošinātas ES
fondu

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums
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Variants: 1

Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
11 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

startēģija 2015.–
2023.gadam, 1.
uzdevums

informatīvos
pasākumos

8.

Dalība izstādē
Lai īstenotu
Ekonomikas ministrijas "Māja.
Dzīvoklis"
darbības stratēģiju
2016-2018; Latvijas
Republikas
Energoefektivitātes Otro
rīcības plānu un izpildītu
direktīvas 2012/27/ES
(2012. gada 25.
oktobris) par
energoefektivitāti
prasības, kā arī
informētu par 2014.2020. gada plānošana
perioda programmām
(Regula (ES) Nr.
1303/2013 115.pants)

Informēt sabiedrību Izstādes
par atbalsta
"Māja.Dzīvoklis"
mehānismu
apmeklētāji
daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes
uzlabošanai,
pamatnosacījumie
m, aktualitātēm,
sniegtajām
iespējām un
ieguvumiem, kā arī
ERAF aktivitātes
„Daudzdzīvokļu
māju
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi”
rezultātiem. Plānots
informēt arī par
kvalitatīvu mājokļu
renovāciju

Nodrošināta
dalība
izstādē
“Māja.
Dzīvoklis”,
sasniegti līdz
500
apmeklētāji

Izplatīta
informācija par
mājokļu
renovācijas
iespējām un
ieguvumiem un
kvalitatīvu
renovācijas
procesa vadību

Oktobris

500

Stenda „Dzīvo siltāk”
noformēšana.
Pasākums tiks
organizēts sadarbībā ar
Attīstības finanšu
institūciju Altum.
Informatīvo atbalstu
sniegs arī informatīvās
kampaņas „Dzīvo Siltāk”
sadarbības partneri
(būvniecības nozares
nevalstiskās
organizācijas).
Pasākums tiks
organizēts informatīvās
kampaņas "Dzīvo siltāk"
ietvaros

9.

Lai īstenotu
Ekonomikas ministrijas
darbības stratēģiju
2016-2018; Latvijas
Republikas

Informēt sabiedrību
par atbalsta
mehānismiem
daudzdzīvokļu
māju, valsts ēku un

Realizēti
vismaz 20
semināri un
līdz 4
praktiskie

Izplatīta
informācija par
jauno atbalsta
mehānismu
daudzdzīvokļu

2.pusgads

16 000

Plānots organizēt
reģionālo semināru ciklu
(vismaz 20 semināri),
praktiskos seminārus
(līdz 4 semināriem) u.c.

Informatīvi
pasākumi par
atbalsta
mehānismu
daudzdzīvokļu

klātienes
pasākumos

Projektu īstenotāji
- finansējuma
saņēmēji,
renovācijas
procesā

mērķauditorij reprezentatīvās
ai
vajadzības

mapes, pierakstu
papīrs, USB)

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums
Energoefektivitātes Otro
rīcības plānu un izpildītu
direktīvas 2012/27/ES
(2012. gada 25.
oktobris) par
energoefektivitāti
prasības, kā arī
informētu par 2014.2020. gada plānošana
perioda programmām
(Regula (ES) Nr.
1303/2013 115.pants)

10. Lai īstenotu
Ekonomikas ministrijas
darbības stratēģiju
2016-2018; Latvijas
Republikas
Energoefektivitātes Otro
rīcības plānu un izpildītu
direktīvas 2012/27/ES
(2012. gada 25.
oktobris) par
energoefektivitāti
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Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
12 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

māju, valsts un
industriālo ēku
energoefektivit
ātes
uzlabošanai
un/vai
nepieciešamo
dokumentāciju
un renovācijas
procesa vadību

industriālo ēku
iesaistītās puses
energoefektivitātes un dzīvokļu
uzlabošanai,
īpašnieki u.c.
izglītot projektu
īstenošanā
iesaistītās puses
par tehniskās
dokumentācijas
sagatavošanu,
renovācijas
procesa vadību u.c.
aktualitātēm, kā arī
veicināt paradumu
(uzvedības) maiņu

semināri,
u.c.
pasākumi.
Kopumā
sasniegti līdz
1500
dalībniekiem

māju, valsts ēku
un industriālo ēku
energoefektivitāte
s uzlabošanai, kā
arī izglītot
projektu
īstenošanā
iesaistītās puses
par tehniskās
dokumentācijas
sagatavošanu,
renovācijas
procesa vadību
u.c. aktualitātēm

Ekonomikas
ministrijas
sagatavoto
ziņu un
infografiku par
ES fondu
programmām
(iesniegšanu,
rezultātiem
utt.) reklāmas
apmaksu

Mērķauditorijai
sniegta informācija
par atbalsta
mehānismiem
energoefektivitātes
SAM, kā arī par
uzņēmējiem
aktuālājām
programmām mazo un vidējo
komersantu

Palielināta
Ekonomikas
ministrijas
Facebook
ziņu
sasniegtā
auditorija

Mērķauditorijai
sniegta
informācija par
Ekonomikas
ministrijas
pārraudzībā
esošajām ES
fondu
programmām

Sabiedrība,
esošie un
potenciālie
finansējuma
saņēmēji

pasākumi (tehniskais
seminārs, diskusijas,
konferenci/forumu). Tie
tiks organizēti Rīgā un
Latvijas reģionos. Tos
plānots organizēt
sadarbībā ar Attīstības
finanšu insttiūciju Altum
un Centrālo Finanšu un
līgumu aģentūru.
Vairākus no
pasākumiem plānots
raidīt tiešraidē.
Pasākumu ieraksti pēc
tam pieejami
Ekonomikas ministrijas
youtube.com kanālā
Siltinam. Pasākumi tiks
organizēti informatīvās
kampaņas "Dzīvo siltāk"
ietvaros.
Pastāvīgi

5 000

Ekonomikas ministrija
ziņu izplatīšanai par
aktuālajām ES fondu
programmām
www.facebook.com
izmanto divas lapas
www.facebook.com/atb
alstsuznemejiem un
www.facebook.com/dziv
osiltak. Indikatīvās
izmaksas norādītas par

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums
prasības, kā arī
informētu par 2014.2020. gada plānošana
perioda programmām
(Regula (ES) Nr.
1303/2013 115.pants)

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
13 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

www.facebook. konkurētspējas
com
veicināšanas un
inovāciju SAM

periodu līdz 2018. gada
31. decembrim.
Ziņu apmaksāšana
palielina ziņu redzamību
un palīdz sasniegt
lielāku mērķauditorijas
un sabiedrības daļu

In-house īstenotie pasākumi
Atbilstoši ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015.–2023.gadam 1., 2., 3. uzdevumam Ekonomikas
ministrija in-house īsteno šādus pasākumus:
1) Preses relīžu sagatavošana;
2) Informācijas ievietošana www.em.gov.lv;
3) Sabiedrības, esošo un potenciālo finansējuma saņēmēju informēšana par EM pārraudzībā esošajām ES fondu programmām;
4) Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, atbilžu sniegšana u.c.;
5) Infografiku sagatavošana un publicēšana;
6) Komunikācija sociālajos tīklos (sociālo mediju konti, ko uztur Ekonomikas ministrija ir šādi: www.twitter.com/siltinam, twitter.com/EM-gov_lv, www.draugiem.lv (lapa
Siltinam, domu biedru grupas), www.facebook.com/dzivosiltak; www.facebook.com/atbalstsuznemejiem, kā arī slideshare.net/siltinam un
slideshare.net/ekonomikas_ministrija; www.youtube.com/siltinam; www.youtube.com/ekonomikasministrija).

4. Kultūras ministrija
1.

ES fondu Komunikācijas
stratēģijas 2015.2023.gadam 1.3.komunikācijas
uzdevums (15.lpp.).

Tīmekļa
vietnes www.k
m.gov.lv
sadaļas
Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonds
uzturēšana un
aktualizēšana

Sniegt aktuālo
informāciju par KM
pārziņā esošajiem
5.5.1. un 5.6.1.
SAM

Potenciālie un
esošie
finansējuma
saņēmēji. Sadaļa
iekļauta Kultūras
ministrijas mājas
lapā, kas ir
oficiālā tīmekļa
vietne un kurā
iespējams iegūt
informāciju par
aktualitātēm

Uzturēta un
aktualizēta
tīmekļa
vietne

Nodrošināta
informācijas
pieejamība par
KM pārziņā
esošajiem SAM

Pastāvīgi

300

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
14 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
kultūras jomā, tai
skaitā par
pieejamo
ESfinansējumu
kultūrai.
In-house īstenotie pasākumi

Atbilstoši ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015.–2023.gadam 1., 2., 3. uzdevumam Kultūras
ministrija in-house īsteno šādus pasākumus:
1) KM tīmekļa vietnes sadaļas "Fondi un investīcijas" aktualizēšana (apakšsadaļa - Eiropas Reģionālās attīstības fonds 2014.-2020);
2) KM administrēto 5.5.1. un 5.6.1. SAM potenciālo finansējuma saņēmēju - pašvaldību konsultēšana.

5. Tieslietu ministrija
1.

ES fondu Komunikācijas
stratēģija 2015.2023.gadam, 15.lpp. 2.
un 3.uzdevums

Tulkošanas
pakalpojums
informatīvo
bukletu un
video subtitru
sagatavošanai

Nodrošināts
informatīvo bukletu
un video subtitru
tulkojums
mērķauditorijas
sasniegšanai

ES fondu vadībā Iztulkoti
iesaistīto iestāžu bukleti un
darbinieki;
video subtitri
potenciālie un
faktiskie ES fondu
finansējuma
saņēmēji;
sadarbības
partneri;
sabiedrība
kopumā. Tiks
sasniegta,
piedāvājot
informāciju par
TM pārraudzībā
esošajiem ES
fondu
finansētajiem
SAM ar tulkotu

Nodrošināta
Pastāvīgi
mērķauditorijai
saprotama
aktuālākā
informācija par
nozares SAM,
ieguvumiem,
plānotajiem
rezultātiem,
ilgtermiņa ietekmi

1 470

Noslēgts līgums par
pakalpojuma sniegšanu,
norādītas izmaksas par
visu līguma darbības
laiku līdz 2018.gada
31.decembrim.

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
15 no 43

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Indikatīv
as
Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

2.

Komunikācij
as stratēģija,
infografiku,
informatīvo
biļetenu,
informatīvo
bukletu
maketēšana

Sagatavota
Pastāvīgi
komunikācijas
stratēģija, kas
nodrošinās
vienotu
komunikācijas
pasākumu
īstenošanu par
Tieslietu
ministrijas pārziņā
esošo SAM
projektiem

13 500

Līgums par
pakalpojuma sniegšanu
noslēgts 2017.gada
10.augustā, norādītas
izmaksas par visu
līguma darbības laiku
līdz 2018.gada
31.decembrim.

1
informatīvais
pasākums
2017. gadā,
kopā vismaz
8 pasākumi.

Informatīvajos
2.pusgads
pasākumos
sniegta
informācija par
Tieslietu
ministrijas pārziņā
esošo SAM
projektu
aktualitātēm

25 000

Izmaksas norādītas par
visu projekta periodu
(līdz 31.12.2018.).
Izmaksās ietilpst telpu
noma un ēdināšana.
Plānoti komunikācijas
pasākumi par SAM
projektiem: par projektu
"Justīcija attīstībai", lai
sniegtu aktuālo
informāciju par projekta
norisēm un turpmāk
plānotajiem
pasākumiem. Otrs - ar
mērķi informēt par

3.

Mērķa grupa un
apraksts, kā tā
tiks informēta/
Mērķis
sasniegta
materiālu (bukleti
un video subtitri)
palīdzību.
ES fondu Komunikācijas Komunikācijas Izstrādāt vienotu
Potenciālie un
stratēģijas
stratēģija 2015.komunikācijas
faktiskie ES fondu
2023.gadam, 15.lpp. 2. izveide (tajā
stratēģiju visiem
finansējuma
skaitā
un 3.uzdevums
Tieslietu ministrijas saņēmēji,
infografiku,
īstenotajiem
sabiedrība
informatīvā
informācijas un
kopumā, ES
biļetena un
publicitātes
fondu vadībā
informatīvo
pasākumiem
iesaistīto iestāžu
bukletu
darbinieki. Mērķa
maketēšana)
grupa tiks
sasniegta ar
kampaņas
risinājumu
palīdzību.
ES fondu Komunikācijas Informatīvie
Informēt medijus
Informēt medijus,
pasākumi
stratēģija 2015.un mērķa grupas
sadarbības
2023.gadam, 15.lpp. 2.
par TM
partnerus un
un 3.uzdevums
kompetencē esošo nevalstiskās
SAM projektu
organizācijas par
aktualitātēm un
projektu
sasniegtajiem
aktualitātēm un
rezultātiem,
sasniegtajiem
pārrunāt aktuālos
rezultātiem,
problēmjautājumus pārrunāt aktuālos
un iespējamos
problēmjautājumu
pilnveides
s un iespējamos
pasākumus ar
pilnveides
nozaru
pasākumus
nevalstiskajām

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

4.

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
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Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
16 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
Mērķis
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
organizācijām un
projektu “Bijušo
sadarbības
ieslodzīto integrācija
partneriem
sabiedrībā un darba
tirgū” un
“Resocializācijas
sistēmas efektivitātes
paaugstināšana”
aktivitāšu statusu un
turpmākajām darbībām.
Trešais - reģionālā
līmenī ieslodzījuma
vietās un Valsts
probācijas dienesta
struktūrvienību vadībai,
piesaistot vietējās
pašvaldības un
nevalstisko organizāciju
pārstāvjus.
ES fondu Komunikācijas Projektu video Informēt
Mediji,
3 video rullīši Izveidoti
2.pusgads
25 000
izveide
stratēģija 2015.sabiedrību,
sadarbības
videomateriāli par
2023.gadam, 15.lpp. 2.
medijus, iekšējās
partneri,
Tieslietu
un 3.uzdevums
mērķa grupas un
sabiedrība
ministrijas pārziņā
sadarbības
kopumā, iekšējās
esošo SAM
partnerus par
mērķa grupas
projektiem,
Tieslietu ministrijas (tieslietu
sabiedrības
pārziņā esošo SAM sistēmas,
ieguvumu
projektiem, skaidrot ieslodzījuma vietu
projektu
to īstenošanas
un probācijas
īstenošanas
pamatojumu un
darbinieki). Tiks
rezultātā
sabiedrības
izplatīti caur
ieguvumu
sociālajiem

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

5.

ES fondu Komunikācijas Informatīvu
bukletu
stratēģija 2015.2023.gadam, 15.lpp. 2. izgatavošana
un 3.uzdevums

6.

ES fondu Komunikācijas
stratēģija 2015.2023.gadam, 15.lpp. 2.
un 3.uzdevums

7.

ES fondu Komunikācijas Informatīvo
pasākumu
stratēģija 2015.-

Tīmekļa
vietnes
sadaļas par ES
fondiem
izveide un
aktualizēšana

Dokumenta nosaukums:
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Variants: 1

Mērķis

Informatīvu bukletu
par Tieslietu
ministrijas pārziņā
esošo SAM
projektiem izveide,
lai informētu mērķa
grupas par projektu
mērķiem,
aktivitātēm un
plānotajiem
rezultātiem

Mērķa grupa un
apraksts, kā tā
tiks informēta/
sasniegta
tīkliem un citiem
kanāliem.
Ieslodzītie un
bijušie ieslodzītie,
ieslodzīto un
bijušo ieslodzīto
ģimenes,
sadarbības
partneri,
sabiedrība
kopumā, tieslietu
sistēmas,
ieslodzījuma vietu
un probācijas
darbinieki
ES fondu vadībā
iesaistīto iestāžu
darbinieki, mediji,
sabiedrība
kopumā, tieslietu
sistēmas,
ieslodzījuma vietu
un probācijas
jomas darbinieki,
sadarbības
partneri un
nozares
nevalstiskās
organizācijas

Izstrādāta
pārskatāma un ērti
lietojama Tieslietu
ministrijas tīmekļa
vietnes sadaļa,
kurā tiks izvietota
informācija par
Tieslietu ministrijas
pārziņā esošo SAM
projektiem,
videomatriālus, kā
arī paredzēta
iespēja veidot
elektroniskas
aptaujas
Informēt medijus
Mediji,
un mērķa grupas
sadarbības

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
17 no 43

Indikatīv
as
Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

4 bukleti

Izveidoti
2. pusgads
informatīvi bukleti
vismaz 6 750
eksemplāros par
Tieslietu
ministrijas pārziņā
esošo SAM
projektiem, to
mērķiem,
aktivitātēm un
plānotajiem
rezultātiem

1 038

Izmaksas norādītas par
visu projekta periodu
(līdz 31.12.2018.),
ietverot indikatīvās
izmaksas par
tipogrāfijas
pakalpojumu.

Izveidota
astevišķa
sadaļa
Tieslietu
ministrijas
tīmekļa
vietnē par
ministrijas
pārziņā
esošo SAM
projektiem

Mērķauditorijai
2.pusgads
nodrošināta
informācijas
pieejamība par
Tieslietu
ministrijas pārziņā
esošo SAM
projektiem

1 000

Norādītas indikatīvās
izmaksas par visu
projekta periodu (līdz
31.12.2018.).

3
informatīvie

Informatīvajos
pasākumos

1 273

Norādītas plānotās
izmaksas par tiešraižu

2.pusgads

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK
noteikumiem,
Komunikācijas
Nr.
stratēģiju
2023.gadam, 15.lpp. 2.
un 3.uzdevums

8.

Informatīvais,
publicitātes,
komunikācijas
pasākums
Mērķis
tiešraižu
par Tieslietu
pakalpojums
ministrijas
kompetencē esošo
SAM projektu
aktualitātēm un
sasniegtajiem
rezultātiem,
pārrunāt aktuālos
problēmjautājumus
un iespējamos
pilnveides
pasākumus ar
nozaru
nevalstiskajām
organizācijām un
sadarbības
partneriem
ES fondu Komunikācijas Informatīvo
Informēt medijus
pasākumu
stratēģija 2015.un mērķa grupas
2023.gadam, 15.lpp. 2. moderatoru
par Tieslietu
pakalpojums
un 3.uzdevums
ministrijas
kompetencē esošo
SAM projektu
aktualitātēm un
sasniegtajiem
rezultātiem,
pārrunāt aktuālos
problēmjautājumus
un iespējamos
pilnveides
pasākumus ar
nozaru

Dokumenta nosaukums:
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Mērķa grupa un
apraksts, kā tā
tiks informēta/
sasniegta
partnerus un
nevalstiskās
organizācijas, citi
interesenti

Mediji,
sadarbības
partneri un
nevalstiskās
organizācijas, citi
interesenti

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
18 no 43

Indikatīv
as
Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
pasākumi
sniegta
nodrošināšanu kopumā
2017. gadā informācija par
apmēram 10
Tieslietu
pasākumiem līdz
ministrijas pārziņā
2018.gada
esošo SAM
31.decembrim.
projektu
Tiešraides pamatā
aktualitātēm
plānots nodršināt
pasākumos, kuros tiks
rīkotas preses
konferences.

3
informatīvie
pasākumi
2017. gadā

Informatīvajos
2.pusgads
pasākumos
sniegta
informācija par
Tieslietu
ministrijas pārziņā
esošo SAM
projektu
aktualitātēm

3 670

Norādītas plānotās
Izmaksas par
moderatora
pakalpojumu sniegšanu
kopumā ap 10
pasākumos līdz 2018.
gada 31. decembrim.

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Dokumenta nosaukums:
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Mērķis
nevalstiskajām
organizācijām un
sadarbības
partneriem

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
19 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

In-house īstenotie pasākumi
Atbilstoši ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015.–2023.gadam 1., 2., 3. uzdevumam Tieslietu
ministrija in-house īsteno šādus pasākumus:
1) Preses relīžu sagatavošana;
2) Infografiku izveide;
3) Informatīvo biļetenu izveide;
4) Komunikācija sociālajos medijos.

6. Izglītības un zinātnes ministrija
1.

Sabiedrisko
apspriežu un
publisko
ES fondu Komunikācijas diskusiju par
SAM
stratēģijas 2015.īstenošanas
2023.gadam 1. un
nosacījumiem
2.komunikācijas
organizēšana
uzdevums.
17.02.2015. Ministru
kabineta noteikumu Nr.
87 3.3.apakšpunkts.
Regula (ES) Nr.
1303/2013 115.pants.

Nodrošināt
sabiedrības, it īpaši
izglītības un
zinātnes jomā
nodarbināto
infomētību un
izpratni par SAM
uzdevumiem,
plānotajiem
sasniedzamajiem
rezultātiem, SAM
īstenošanas
aspektiem,
iespējām
iesaistīties un būt
faktiskajiem
labuma guvējiem
ES fondu izglītības

Potenciālie
finansējuma
saņēmēji, labuma
guvēji un
sabiedrība
kopumā - tiks
sasniegti,
ievietojot
informāciju un
aicinājumu
piedalīties
diskusijās
interneta vietnē http://izm.gov.lv,k
ā arī ar sociālo
tīklu Twitter:
www.twitter.com/I
ZM_gov_lv

Īstenotas 19
publiskās
apspriedes/
diskusijas

Veicināta
sabiedrības
informētība un
izpratne par IZM
kompetencē
esošo SAM
ieguldījumu

Līdz 2017.g. 20 000
beigām

Noslēgta 2016. gada
5.aprīli vispārējā
vienošanās ar 3
pretendentiem.

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
20 no 43

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Indikatīv
as
Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

2.

Izveidotas 10
infografikas
vai video
inforgrafikas
(inforgrafikas
veids

Mērķa grupa un
apraksts, kā tā
tiks informēta/
Mērķis
sasniegta
un zinātnes
Facebook:
projektos
https://www.faceb
ook.com/Izglitibas
.ministrija
Draugiem:
http://www.draugi
em.lv/izglitibaszin
atnesministrija
starpniecību.
Atkarībā no SAM
plānotā atbalsta,
diskusiju
dalībnieki tiks
uzaicināti arī ar
personīgiem
ielūgumiem e
pastā,
sadarbojoties ar
reģionālajām
augstskolām,
pašvaldību
izglītības
pārvaldēm un
speciālistiem,
mūsu sociālajiem
partneriem.
Infografiku un Nodrošināt
Regula (ES) Nr.
Potenciālie
videoinfografik sabiedrības
1303/2013 115.pants.
finansējuma
u izveide
informētību viegli
saņēmēji un
ES fondu Komunikācijas
uztveramā un viegli labumu guvēji tiks
stratēģijas 2015.izplatāmā veidā par sasniegti
2023.gadam 1. un
katra jaunā atvērtā ievietojot

Veicināta
sabiedrības
informētība par
ES fonda atbalsta
mērķi un izpratne
par ES fondu

Līdz visu
IZM pārziņā
esošo SAM
īstenošanas
MK
noteikumu

3 999

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
21 no 43

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums
Mērķis
2.komunikācijas
SAM būtību, kā arī
uzdevums (15.lpp.).
iespējām iesniegt
projektu un tā
17.02.2015. Ministru
īstenošanas
kabineta noteikumu Nr.
nosacījumiem
87 3.3.apakšpunkts.

Indikatīv
as
Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
atkarīgs no finansējuma
apstiprināša
informācijas izmantošanas
nai
daudzuma
nosacījumiem,
par katru
atslogots IZM un
konkrēto
CFLA konsultantu
SAM un tās darbs
sarežgītības
pakāpes)

3.

Katru gadu
noorganizēti
divi diskusiju
semināru
cikli, katrā
ciklā ietverot
piecas

Mērķa grupa un
apraksts, kā tā
tiks informēta/
sasniegta
infografikas
interneta vietnēs http://izm.gov.lv
piedāvājo arī
portālam esfondi.lv,kā arī
ar sociālo tīklu
Twitter:
www.twitter.com/I
ZM_gov_lv
Facebook:
https://www.faceb
ook.com/Izglitibas
.ministrija
Draugiem:
http://www.draugi
em.lv/izglitibaszin
atnesministrija
Flickr:
https://www.flickr.
com/photos/izgliti
bas_ministrija
un, iespējams,
printētu materiālu
starpniecību.
Viedās
Regulas (ES) Nr.
Veidot publisku
ES fondu atbalsta
specializācijas diskusiju par
1303/2013 115.panta;
finansējuma
ES fondu Komunikācijas stratēģijas
ziņojuma
saņēmēji
monitoringa
stratēģijas 2015.rezultātiem ar
pētniecības un
ziņojumu
2023.gadam 1. un
katras RIS3
inovāciju jomā un
2.komunikācijas
atbalstītās nozares to stratēģiskie
uzdevuma un
zinātniekiem un
partneri – tiks

Nodrošināta
publisko
ieguldījumu
zinātnē,
tehnoloģiju
attīstībā un
inovācijās

No 2017.
22 450
gada 1. cet.
līdz 2018.
gada beigām

RIS3 monitoringa
process ietver progresa
analīzi, kas sastāv no
datu vākšanas, analīzes
un progresa ziņojumu
gatavošanas. Ziņojuma
sagatavošanai un tā

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK
noteikumiem,
Komunikācijas
Nr.
stratēģiju
17.02.2015. MK
noteikumu Nr. 87
3.3.apakšpunkta izpildi.

4.

Regulas (ES) Nr.
1303/2013 115.panta;
ES fondu Komunikācijas
stratēģijas 2015.2023.gadam 1. un
2.komunikācijas
uzdevuma un
17.02.2015. Ministru
kabineta noteikumu Nr.
87 3.3.apakšpunkta
izpildi.

Variants: 1

Informatīvais,
publicitātes,
komunikācijas
pasākums
Mērķis
diskusiju
komersantiem un
organizēšana informēt sabiedrību
par ES fondu
ieguldījumu
progresu zinātnē

IZM mājas
lapas ES
struktūrfondu
sadaļas
funkcionalitāte
s un vizuālo
elementu
uzlabošana un
uzturēšana

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem

Nodrošināt mērķa
grupu ar viegli
uztveramu un
pārskatāmu
informāciju IZM
tīmekļa vietnē par
IZM kompetencē
esošajiem SAM

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
22 no 43

Indikatīv
as
Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
atsevišķas
uzraudzības un
apstiprināšanai ik gadu
diskusijas ar ietekmes analīzes
ir plānots organizēt
RIS3
publicitāte un to
publisko diskusiju ciklus,
izvirzītajās
vērtējuma
apspriežot ziņojuma
nozarēs
skaidrojums
rezultātus ar katras
esošajiem
sabiedrībai
RIS3 atbalstītās
komersantie
nozares zinātniekiem un
m un
komersantiem.
zinātniekiem,
Diskusiju izmaksas
lai informētu
ietver telpu, biroja
sabiedrību
tehnikas noma, lektoru
un analizētu
un darba grupu
ziņojumos
izmaksas, tulkošanas
konstatēto
un kafijas paužu
ES fondu
izmaksas.
ieguldījumu
progresu –
kopā 20
diskusijas
Latvijas
Paaugstināta Mērķauditorijai
12 mēneši
5 000
Republikas
IZM mājas
nodrošināta viegli no 2017.g.
ekonomiski
lapas ES
uztverama un
marta
aktīvie iedzīvotāji, fondu
pārskatāma
jaunieši, studenti sadaļas
informācija par
un jaunie
funkcionalitāt IZM kompetencē
zinātnieki,
e un
esošajiem SAM
potenciālie
uztveramība
projektu
īstenotāji, labuma
guvēji. Mērķa
grupa tiks
sasniegta,
Mērķa grupa un
apraksts, kā tā
tiks informēta/
sasniegta
sasniegti,
uzaicinot katru
zinātnisko
institūtu un tā
stratēģiskos
partnerus
komersantu vidū
personīgi, kā arī
nosūtot nozaru
asociācijām un
soc. partneriem
uzaicinājumu uz
diskusijām par
ziņojuma
rezultātiem.

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
23 no 43

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Indikatīv
as
Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

5.

Izveidotas 3
infografiku
video
versijas un
stendu
plakātu
izdrukas
izvietošanai
pilsētas vidē,
līgumā
paredzot, ka
samaksa
veikta pēc
fakta par
katru
nodevumu

Mērķa grupa un
apraksts, kā tā
tiks informēta/
Mērķis
sasniegta
piedāvājot
vienkopus viegli
un opertīvi
pieejamu
informāciju par
ES fondu
investīcijām
izglītībā un
zinātnē.
Infografiku un Nodrošināt
Regulas (ES) Nr.
Mērķauditorija
videoinfografik sabiedrības
1303/2013 115.panta;
tiks sasniegta,
ES fondu Komunikācijas u par ES fondu informētību par ES izvietojot
ieguldījumiem fondu investīcijām infografikas
stratēģijas 2015.SAM
2023.gadam 1. un
izglītībā un zinātnē, pilsētvides
īstenošanā
2.komunikācijas
pievērst
stendos
sagatave
uzdevuma un
sabiedrības
sabiedriskā
izvietošanai
17.02.2015. Ministru
uzmanību
transporta
kabineta noteikumu Nr. sabiedriskajā profesionālās un
pieturās un video
transportā un augstākās
87 3.3.apakšpunkta
formātā
pieturvietās
izpilde
izglītības attīstībā sabiedriskā
Rīgā
un konkurētspējas transporta
monitoros Rīgā
paugstināšanā.

Nodrošināt
2017.g.
sabiedrības
maijs informētību par
septembris
ES fondu
investīcijām
izglītībā un
zinātnē, pievērst
sabiedrības
uzmanību
profesionālās un
augstākās
izglītības attīstībā
un
konkurētspējas
paugstināšanā.

3 999

In-house īstenotie pasākumi
Atbilstoši ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015.–2023.gadam 1., 2., 3. uzdevumam Izglītības un
zinātnes ministrija in-house īsteno šādus pasākumus:
1) Preses relīžu sagatavošana plašsaziņas līdzekļiem un publicēšanai IZM interneta vietnē par katru sagatavoto un apstiprināto SAM nosacījumu dokumentu (KMK
noteikumi, vērtēšanas kritēriji);
2) Informācijas publicēšanai IZM tīmekļa vietnē;
3) Ikviena interesenta informēšana par ES fondu atbalsta jomām;

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
24 no 43

Darbības pamatojums:
Indikatīv
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
Mērķa grupa un
as
noteikumiem,
publicitātes,
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
Komunikācijas
komunikācijas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
Nr.
stratēģiju
pasākums
Mērķis
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
4) Komunikācija sociālajos tīklos;
5) Atbilžu sagatavošana uz ziņu aģentūru un plašsaziņa līdzekļu jautājumiem.

7. Labklājības ministrija
1.

2.

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perioda komunikācijas
stratēģija 2015.–2023.
gadam 4. uzdevums

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perioda komunikācijas
stratēģija 2015.–2023.
gadam 2. un 3.
uzdevums

Vieglās
valodas
tulkojuma
nodrošināšana

Līdzdalība
labklājības
jomas
jautājumiem
veltīta
televīzijas
raidījuma
satura izstrādē

Nodrošināt
informācijas par ES
fondu
ieguldījumiem
pieejamību vieglajā
valodā cilvēkiem ar
garīga rakstura
traucējumiem un
cilvēkiem, kam ir
vājas latviešu
valodas zināšanas.
Tiks sasniegti,
ievietojot
informāciju
Labklājības
ministrijas un, ja
nepieciešams, tās
padotības iestāžu
interneta vietnēs

Cilvēki ar garīga
rakstura
traucējumiem un
cilvēki, kam ir
vājas latviešu
valodas
zināšanas

Veidot izpratni par
ES fondu projektu
ieguldījumu
Latvijas iedzīvotāju
labklājības līmeņa
un dzīves kvalitātes
celšanā, informēt
par līdzdalības
iespējām, kā arī

Latvijas
iedzīvotāji un jo
īpaši labklājības
jomā īstenoto
projektu mērķa
grupu pārstāvji un
viņiem
pietuvinātie
cilvēki. Tiks

Vieglajā
valodā
iztulkotas
16,56 lapas

Pārraidīts
viens
raidījuma
cikls (~15
raidījumiem)

Nodrošināta
informācijas
pieejamība
cilvēkiem ar
garīga rakstura
traucējumiem un
cilvēkiem, kam ir
vājas latviešu
valodas
zināšanas

1., 2., 4.cet.

Sasniegta viena 2.-4. cet.
nacionālas
apraides televīzijā
pārraidīta
raidījuma
mērķauditorija, tai
sniegta
informācija par
ES fondu

372,6

2016.gadā tika noslēgts
līgums ar pakalpojuma
sniedzēju un iztulkotas
8,44 lapas, 2017.gadā
līdz līguma darbības
beigām 30.jūnijā - 4,5
lapas par 101,25 eiro.
2017.gada 4.ceturksnī
paredzēts veikt jaunu
tirgus aptauju un slēgt
līgumu ar pakalpojuma
sniedzēju par projektā
atlikušā tulkojamā
apjoma (37,6 lapu)
tulkošanu laikā līdz
2018.gada beigām.

39 669,42

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
25 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
Mērķis
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
mazināt
sasniegti ar
ieguldījumu
aizspriedumus par televīzijas
labklājības jomā
dažādu labklājības raidījuma
jomā īstenotu
starpniecību, kā
projektu mērķa
arī nodrošinot
grupām
raidījuma satura
pieejamību
internetā.

3.

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perioda komunikācijas
stratēģija 2015.–2023.
gadam 2. un 3.
uzdevums

Vizuālu
informatīvo
materiālu
(infografiku)
par ES fondu
aktualitātēm
izstrāde

Nodrošināt
mūsdienīgas, viegli
uztveramas
informācijas par
Labklājības
ministrijas
kompetencē esošo
ES fondu projektu
aktualitātēm
pieejamību

Latvijas
iedzīvotāji un jo
īpaši labklājības
jomā īstenoto
projektu mērķa
grupu pārstāvji.
Tiks sasniegti,
izvietojot
infografikas
Labklājības
ministrijas
interneta vietnē
un sociālo tīklu
kontos

Izgatavotas
piecas
infografikas

Sasniegta tīmekļa 2017. gads
vietnes
www.lm.gov.lv
auditorija (~ 120
000 unikālo
skatījumu
mēnesī), kā arī
uzrunāti
Labklājības
ministrijas sociālo
mediju kontu
sekotāji (~4500
Twitter, ~1300
Facebook un
~700 Draugiem.lv
sekotāji)

1 000

4.

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perioda komunikācijas
stratēģija 2015.–2023.

Vizuālu
informatīvo
materiālu
(brošūru) par
ES fondu

Veidot izpratni par
ES fondu projektu
ieguldījumu
Latvijas iedzīvotāju
labklājības līmeņa
un dzīves kvalitātes

Latvijas
iedzīvotāji,
nevalstiskās
organizācijas,
uzņēmēji,
pašvaldības. Tiks

Izgatavots
informatīvs
brošūra
(reprezentāci
jas
materiāls)

Informētas
nevalstiskās
organizācijas,
uzņēmēji, aktīvi
iedzīvotāji viedokļu līderi,

2 470

2017. gads

Brošūrā sniegta
informācija par ES
fondu labās prakses
projektiem, kuros NVO
un uzņēmēji snieguši
būtisku ieguldījumu

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK
noteikumiem,
Komunikācijas
Nr.
stratēģiju
gadam 2. un 3.
uzdevums

5.

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perioda komunikācijas
stratēģija 2015.–2023.
gadam 1. un 3.
uzdevums
ES fondu
Deinstitucionalizācijas
(DI) komunikācijas
stratēģija

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Informatīvais,
publicitātes,
komunikācijas
pasākums
Mērķis
aktualitātēm
celšanā, kā arī,
izstrāde
atspoguļojot aktīvo
Latvijas iedzīvotāju
- NVO, uzņēmēju lomu projektu
īstenošanā,
apliecināt, ka
sabiedrībai
nozīmīgu mērķu
sasniegšanu
iespējams veicināt,
aktīvi iesaistoties
un līdzdarbojoties

Mērķa grupa un
apraksts, kā tā
tiks informēta/
sasniegta
sasniegti publisku
pasākumu un
oficiālo tikšanos
ar Labklājības
ministrijas
pārstāvjiem laikā

Veicināt
sabiedrības
atbalstu un
nepieciešamo
iesaisti DI procesa
īstenošanai un
izvirzīto mērķu
sasniegšanai
Latvijā

Latvijas
iedzīvotāji, esošie
un potenciālie
aizbildņi,
adoptētāji,
audžuģimenes,
bērni un jaunieši
(ieskaitot
ārpusģimenes
aprūpē esošos),
bērnu ar
funkcionāliem
traucējumiem
ģimenes, cilvēki
ar garīga rakstura
traucējumiem un
viņu vecāki vai
likumiskie

Deinstitucional
izācijas (DI)
komunikācijas
kampaņa

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
26 no 43

Indikatīv
as
Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
500
pašvaldības par
labklājības nozares
eksemplāros 2007. 2013. un
politiku īstenošanā un
2014.-2020. ES
ilgtspējā. Summā
fondu labās
iekļautas oriģinālfoto no
prakses
katra projekta
projektiem, kuros
iegūšanas izmaksas
NVO un uzņēmēji
(līdz 10 fotosesijām),
snieguši būtisku
dizaina izstrāde,
ieguldījumu
maketēšana, druka uz
labklājības
kvalitatīva papīra.
nozares politiku
īstenošanā un
ilgtspējā.
Līdz 2020.
gadam
īstenota
integrētas
komunikācija
s kampaņas
īstenošana

Uzrunāta
integrētās
komunikācijas
kampaņas
mērķauditorija,
informējot par DI
procesu un
veidojot
atbalstošu
attieksmi

Līdz 2018.
gada 31.
decembrim

102 830,5 Kampaņa ietver četru
rīcības virzienu
darbības, kas
Labklājības ministrijai
noteiktas “Vienotajā
deinstitucionalizācijas
komunikācijas
stratēģijas pasākumu
plānā”. Kampaņa tiks
īstenota trīs posmos.
Pēc 2018.g.
31.decembra tiks
turpinātas darbības, kas
netiek finansētas no TP
projekta.

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

6.

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perioda komunikācijas
stratēģija 2015.–2023.
gadam 4. uzdevums

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perioda komunikācijas

Variants: 1

Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
27 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
pārstāvji, darba
devēji. Tiks
sasniegti
integrētas
komunikācijas
kampaņas
ietvaros, tai skaitā
ar reklāmām,
publiskiem
pasākumiem,
publikācijām
medijos.

Seminārs par
citu valstu
pieredzi DI
īstenošanā

Nodrošināt ārvalstu
prakses
apzināšanu un
labākās prakses
piemēru
pārņemšanu DI
procesā - kā veidot
veiksmīgu
komunikāciju
veiksmīgai DI
ieviešanai

DI procesā
iesaistītie eksperti
– viedokļu līderi
no iestādēm un
NVO

Noorganizēts 40 semināra
divu dienu
dalībnieki
seminārs par
DI procesa
nepieciešamī
bu un
idejisko
pamatojumu,
kā arī citu
valstu
pieredzi DI
īstenošanā

Seminārs par
komunikāciju
ar DI mērķa
grupu

Nodrošināt vienotu
un kvalitatīvu
iesaistīto ekspertu
komunikāciju par
DI procesu ar DI
mērķa grupu -

Bāriņtiesas un
pašvaldību
sociālo dienestu
sociālie
darbinieki. Tiks
sasniegti

Noorganizēts
viens
praktisks
seminārs
pašvaldību
pārstāvjiem

ES fondu
Deinstitucionalizācijas
(DI) komunikācijas
stratēģija

7.

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem

1.cet.

Latvijas bāriņtiesu 4. cet.
un pašvaldību
sociālo dienestu
darbinieki

3 276,86

Izmaksas ietver
naktsmājas 40
personām, ēdināšanu
divas pilnas darba
dienas, kā arī semināra
telpas ar aprīkojumu trīs
paralēlu darba grupu
darbam.

7 000

Summā ietilpst telpu,
ēdināšanas, lektoru,
tiešraides un semināra
ieraksta nodrošināšanas
izmaksas

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums
Mērķis
stratēģija 2015.–2023.
potenciālajiem
gadam 4. uzdevums
aizbildņiem,
adoptētājiem un
audžuģimenēm

Mērķa grupa un
apraksts, kā tā
tiks informēta/
sasniegta
seminārā, kā arī
nodrošinot tā
tiešraidi un
ierakstu

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
28 no 43

Indikatīv
as
Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
par
komunikāciju
ar
potenciālajie
m
aizbildņiem,
adoptētājiem
un
audžuģimen
ēm

8.

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perioda komunikācijas
stratēģija 2015.–2023.
gadam 2. un 3.
uzdevums

Semināri un
forumi par ES
fondu projektu
ieguldījumu
iekļaujošas un
atvērtas
sabiedrības
veidošanā

Veidot izpratni par
ES fondu projektu
ieguldījumu
iekļaujošas un
atvērtas
sabiedrības
veidošanā, veicinot
sociālo iekļautību
un iekļaujošu
nodarbinātību

Latvijas augstāko
izglītības iestāžu
audzēkņi un
mācībspēki,
NVO, cilvēki ar
invaliditāti un viņu
tuvinieki,
pašvaldību
pārstāvji. Tiks
sasniegti
semināru un
reģionālo forumu
ietvaros

Noorganizēti
pieci
semināri un
pieci
reģionālie
forumi

Piecu Latvijas
2., 3., 4. cet. 12 150
augstāko
izglītības iestāžu
audzēkņi, kas
iegūst izglītību ar
labklājības
politiku saistītās
nozarēs, un
mācībspēki, piecu
reģionu NVO,
cilvēki ar
invaliditāti un viņu
tuvinieki,
pašvaldību
pārstāvji

9.

Mācību
Eiropas Savienības
videofilma par
struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.– vides un
2020. gada plānošanas
perioda komunikācijas

Nodrošināt viegli
pieejamu
informatīvu
materiālu
cilvēkiem, kas rada

Valsts pārvaldes
iestāžu,
pašvaldību,
uzņēmēju,
biedrību un

Izgatavota
viena
mācību
videofilma

Veicināta vides
vai informācijas
infrastruktūras
veidotāju
informētība, kā

2.-4. cet.

Pasākumi tiks organizēti
sadarbībā ar Latvijas
augstākās izglītības
iestādēm, kas apmāca
saistītu jomu
speciālistus (piemēram,
sociālos darbiniekus,
karjeras speciālistus,
pedagogus, pārvaldes
speciālistus) par
sociālās iekļautības un
iekļaujošas
nodarbinātības
jautājumiem

10 743,80 Filma būs brīvi pieejama
Youtube platformā.
Tāpat tā tiks rādīta
Labklājības ministrijas
un tās padotības iestāžu

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums
stratēģija 2015.–2023.
gadam 1. un 4.
uzdevums

informācijas
pieejamību

Dokumenta nosaukums:
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Mērķis
vides vai
informācijas
infrastruktūru, lai
veicinātu šīs
infrastruktūras
pieejamību
cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām
un tādējādi
veicinātu viņu
sociālo iekļaušanu

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
29 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
nodibinājumu
pārstāvji, kas
iesaistīti
infrastruktūras
radīšanā.
Sekundāri sabiedrībā
kopumā. Tiks
sasniegti
elektroniski,
klātienē u.c.

nodrošināt
infrastruktūras
pieejamību
cilvēkiem ar
īpašām
vajadzībām

rīkotu pasākumu
apmeklētājiem un tiks
izplatīta sociālajos
tīklos.

In-house īstenotie pasākumi
Atbilstoši ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015.–2023.gadam 1., 2., 3. uzdevumam Labklājības
ministrija in-house īsteno šādus pasākumus:
1) Atbilžu sagatavošana uz žurnālistu un iedzīvotāju jautājumiem;
2) Preses relīžu sagatavošana;
3) Informācijas publicēšana Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē www.lm.gov.lv;
4) Komunikācija sociālajos tīklos;
5) Dalība komunikācijas pasākumos, semināros, konferencēs
6) Divu interneta baneru par ES fondu aktualitātēm labklājības nozarē izgatavošana un ievietošana www.lm.gov.lv;
7) Preses konferences par ESF finansēta projekta ietvaros izstrādātajiem kritērijiem ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ievērošanas progresa
vērtēšanai.

8. Satiksmes ministrija
1.

Regula (ES)
Nr.1303/2013,
115.pants; ES
struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.2020.gada plānošanas
perioda komunikācijas

Satiksmes
ministrijas
tīmekļa vietnes
Investīciju
sadaļas satura
paplašināšana,
aktualizēšana

Nodrošināt
mūsdienīgāku un
uzskatāmāku
informāciju par ES
fondu ieguldījumu
Latvijas transporta

Sabiedrība
kopumā, projektu
īstenotāji, mediju
pārstāvji

Uzlabota
informācijas
pārskatāmīb
a Satiksmes
ministrijas
tīmekļa
vietnes

Nodrošināta ērtāk Pastāvīgi
pārlūkojama un
pilnvērtīgāka
informācija par
ES fondu
investīcijām
Satiksmes

1 850

Paredzēts tīmekļa
vietnē ievietot un
aktualizēt interaktīvu
karti ar iezīmētiem
īstenotajiem ES
līdzfinansētiem
projektiem transporta un

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Variants: 1

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums
stratēģija 2015.2023.gadam

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem

un tehniska
uzlabošana

Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
30 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
Investīciju
sadaļā.

un sakaru
infrastruktūrā.

ministrijas tīmekļa
vietnē

sakaru jomā (digitālais
kiosks)

In-house īstenotie pasākumi
Atbilstoši ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015.–2023.gadam 1., 2., 3. uzdevumam Satiksmes
ministrija in-house īsteno šādus pasākumus:
1) Preses relīžu sagatavošana par aktualitātēm;
2) Informācijas SM tīmekļa vietnē aktualizēšana;
3) Sadarbība ar medijiem, sniedzot atbildes uz jautājumiem, intervijas u.c.;
4) Komunikācija sociālajos tīklos.

9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
1.

2.

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perida komunikācijas
startēģija 2015.–
2023.gadam 1., 2., 3. un
4. uzdevums.

Konferenču un
semināru
organizēšana
par ES fondu
ieguldījumu
VARAM
kompetences
jomās

Organizēt
konferences un
seminārus, lai
nodrošinātu
informācijas
sniegšanu
sabiedrībai par ES
fondu pozitīvo
ietekmi, tai skaitā
uz vides un dabas
aizsardzību Latvijā.

Potenciālie
finansējuma
saņēmēji,
sadarbības
partneri un citas
iesaistītās puses,
kas sadarbojas ar
VARAM kā ES
fondu atbildīgā
iestāde par
VARAM pārziņā
esošajiem SAM,
plānotajiem
atbalsta
nosacījumiem, kā
arī ES fondu
ieguldījumiem
teritoriju attīstībai.
Konferenču un Lai popularizētu ES Potenciālie
ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.– semināru
fondu atbalstīto IKT finansējuma

5
konferences,
informatīvie
semināri un
citi publiskie
forumi.

Noorganizēto
Pastāvīgi
konferenču un
informatīvo
semināru
rezultātā panākt
sabiedrības
informētību par
aktualitātēm nozares SAM,
ieguvumiem,
plānotajiem
rezultātiem,
ilgtermiņa ietekmi.

2
Noorganizēto
konferences, konferenču

Pastāvīgi

15 000
(šī
summa
plānota
par 5
pasākumi
em)

Līdz 2018.gada 31.
decembrim kopā
plānots noorganizēt 15
konferences un
seminārus. Summā
ietilps pasākuma telpu
izmaksas, tehniskā
aprīkojuma
nodrošināšanas
izmaksas, ēdināšanas
un citas organizēšanai
nepieciešamās
izmaksas.

6 000 (šī
summa

Līdz 2018.gada 31.
decembrim kopā

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK
noteikumiem,
Komunikācijas
Nr.
stratēģiju
2020. gada plānošanas
perida komunikācijas
startēģija 2015.–
2023.gadam 1., 2., 3. un
4. uzdevums.

3.

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perida komunikācijas
startēģija 2015.–
2023.gadam 2.
uzdevums.

Dokumenta nosaukums:
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Variants: 1

Informatīvais,
publicitātes,
komunikācijas
pasākums
organizēšana
par ES fondu
ieguldījumu
IKT jomā

Mērķa grupa un
apraksts, kā tā
tiks informēta/
Mērķis
sasniegta
pakalpojumu plašu saņēmēji,
izmantošanu
sadarbības
darbā, izglītībā,
partneri,
saziņā un brīvā
sabiedrība un
pašizpausmē,
citas iesaistītās
plānoti semināri,
puses
konferences, tajā
skaitā ikgadējā Eprasmju nedēļa.

Informatīvu
materiālu
izveidošana un
izplatīšana

Sabiedrības un
sadarbības
partneru
informēšana par
plānotajiem un
veiktajiem ES
fondu
ieguldījumiem
teritorijās, vides
aizsardzības,
reģionālās
attīstības un
informācijas un
komunikāciju
tehnoloģiju jomās
Latvijā.

Sabiedrība un
sadarbības
partneri.
Mērķauditorija
tiks sasniegta ar
izplatīšanu
interneta tīmekļa
vietnēs un
sociālajos tīklos.

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
31 no 43

Indikatīv
as
Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
informatīvie rezultātā panākt
plānota
semināri un sabiedrības
par 2
citi publiskie informētību par
konferenc
forumi.
aktualitātēm ēm)
nozares SAM,
ieguvumiem,
plānotajiem
rezultātiem,
ilgtermiņa ietekmi.

Nodrošināt 6
informatīvu
materiālu
izveidošanu
un
publicēšanu

Sagatavotais un Pastāvīgi
izplatītais
informatīvais
materiāls,
piemēram,
inforgafika/
videografika vairo
sabiedrības un
sadarbības
partneru izpratni
un informētību
plānotajiem un
veiktajiem ES
fondu
ieguldījumiem
teritorijās, vides
aizsardzības,
reģionālās
attīstības un
informācijas un
komunikāciju

10 000

Papildu informācija, ja
attiecināms
plānots noorganizēt 6
konferences un
seminārus. Summā
ietilps pasākuma telpu
izmaksas, tehniskā
aprīkojuma
nodrošināšanas
izmaksas, ēdināšanas
un citas organizēšanai
nepieciešamās
izmaksas.
Līdz 2018. gada 31.
decembrim kopā
plānots izplatīt 9
informatīvus materiālus
ar kopējo summu
10 000 EUR bez PVN.

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

4.

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perida komunikācijas
startēģija 2015.–
2023.gadam 1 un 2.
uzdevums.

Sabiedrības
informatīva
kampaņa par
valsts iestāžu
e-indeksa
rezultātiem

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
32 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
Mērķis
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
tehnoloģijas
jomās.
Veicināt
Sabiedrība
2017. gadā Veicināt
2017.g.
27 000
Līdz 2018.gada
sabiedrības
kopumā, tostarp plānots
sabiedrības
31.decembrim plānots
informētību un
grupas ar īpašām realizēt 2
informētību par
īstenot 3 kampaņas ar
izpratni par ES
vajadzībām, kā
kampaņas, ES fondu
kopējo summu
fondu ieguldījumu arī sociālie un
ar kuru
ieguldījumu IKT
27 000 EUR bez PVN
Latvijas sociāli
sadarbības
palīdzību
jomā un
(tās ietvaros 2017.g.
ekonomiskajā
partneri. Ar
sabiedrība
izmantoto ES
plānotas 18 000 EUR
attīstībā un
kampaņas
tiks
fondu līdzekļu
izmaksas).
sabiedriskā labuma risinājumu
informēta par izmantošanas
radīšanā, attīstot e- palīdzību
valsts
nozīmīgumu
Kampaņas ietvaros
pakalpojumus.
mērķauditorija
iestāžu eattiecībā uz valsts
plānots uzrunāt esošos
tiks informēta par indeksa
iestāžu attīstību
un potenciālos evalsts iestāžu
rezultātiem, un pakalpojumu
pakalpojumu
progresu un
kas ietvers
elektronizācijas
izmantotājus, primāri
izveidotajiem
ES fondu
līmeni. Informēt
sabiedrību vecumā virs
risinājumiem eieguldījumu sabiedrību,
16 gadiem, kā arī
vides attīstībā un izvērtējumu tostarp grupas ar
sadarbības partnerus struktūrfondu
Latvijas eīpašām
pašvaldības un
finansējuma
vides
vajadzībām, par
uzņēmējdarbības
izmantošanā.
attīstībā,
valsts iestāžu
asociācijas
tostarp
piedāvātajām esabiedrības pārvaldes
praktiskos
iespējām
ieguvumus. dokumentu apritē,
pakalpojumu
saņemšanā,
sabiedrības
līdzdalības
iespēju
izmantošanā,

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Mērķis

5.

Informatīva
ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.– kampaņa
2020. gada plānošanas
perida komunikācijas
startēģija 2015.–
2023.gadam 1. un 2.
uzdevums.

Sabiedrības
informēšanas
kampaņa par
dalītās atkritumu
vākšanas
nepieciešamību
kontekstā ar SAM
5.2.1. ietvaros
paredzētajiem
ieguldījumiem
atkritumu dalītās
vākšanas sistēmas
attīstībā, t.sk., lai
veicinātu ES fondu
ieguldījumu atdevi
un sasniegto
rezultātu ilgtermiņa
ietekmi.

6.

Informatīvā
ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.– kampaņa
2020. gada plānošanas
perida komunikācijas
startēģija 2015.–
2023.gadam 1. un 2.
uzdevums.

Sabiedrības zaļās
apziņas
veicināšanas
kampaņa ar fokusu
uz ES fondu
ieguldījumu
rezultātiem un
nodrošinātajiem

Datums:
05.12.2017.

Mērķa grupa un
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
tīmekļa satura
izmantošanā un
atvērto datu
pieejamībā.
Sabiedrības un
Organizēt
Veicināt
2017.g.
sadarbības
vismaz vienu sabiedrības
partneru, tajā
informatīvu informētība par
skaitā nevalstisko kampaņu,
ES fondu
organizāciju,
sagatavojot ieguldījumu
reģionālo un
preses
atkritumu dalītās
sociālo partneru relīzes,
savākšanas
un potenciālo
publikācijas sistēmas attīstībā
projektu
un citus
Latvijā.
iesniedzēju
informatīvus
informēšana par materiālus
vides un dabas
un
aizsardzību
pasākumus.
Latvijā.
Mērķauditorija
tiks sasniegta ar
informatīvās
kampaņas
risinājumu
palīdzību.
Sabiedrības un
Organizēt
Veicināt
2017.g.
sadarbības
vismaz vienu sabiedrības
partneru, tajā
informatīvu informētība par
skaitā nevalstisko kampaņu,
ES fondu
organizāciju,
sagatavojot ieguldījumu
reģionālo un
preses
bioloģiskās
sociālo partneru relīzes,
daudzveidības
informēšana par publikācijas saglabāšanā

Lappuses:
33 no 43

Indikatīv
as
izmaksas
EUR bez Papildu informācija, ja
PVN
attiecināms

35 000

35 000

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Mērķis
uzlabojumiem
vides, reģionālās
attīstības un epakalpojumu
izmantošanas
jomā, lai veicinātu
izpratni par ES
fondu investīciju
rezultātā radītajām
vērtībām,
ieguvumiem un to
izmantošanas
veicināšanu un
sasniegto rezultātu
ilgtermiņa atdevi un
ietekmi.

Mērķa grupa un
apraksts, kā tā
tiks informēta/
sasniegta
zaļās apziņas
veidošanu Latvijā.
Mērķauditorija
tiks sasniegta ar
informatīvās
kampaņas
risinājumu
palīdzību.

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
34 no 43

Indikatīv
as
Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
un citus
Latvijā, saistībā ar
informatīvus SAM 5.4.2.1.
materiālus
Bioloģiskās
un
daudzveidības
pasākumus. saglabāšanas un
ekosistēmu
aizsardzības
priekšnoteikumi”
ietvaros
īstenotajiem
pasākumiem.

In-house īstenotie pasākumi
Atbilstoši ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015.–2023.gadam 1., 2., 3. uzdevumam Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija in-house īsteno šādus pasākumus:
1) Preses relīžu sagatavošana;
2) Informācijas ievietošana VARAM tīmekļa vietnē sadaļā "ES fondi";
3) Sabiedrības, esošo un potenciālo finansējuma saņēmēju informēšana par ES fondu atbalsta jomām;
4) Sadarbība ar žurnālistiem, sniedzot atbildes uz jautājumiem, intervijas u.c.;
5) Infografiku izgatavošana un publicēšana;
6) Komunikācija sociālajos tīklos.

10. Veselības ministrija
1.

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perida komunikācijas
startēģija 2015.–

Tīmekļa
vietnes ES
fondu sadaļas
uzturēšana un
aktualizēšana

Nodrošināt tīmekļa
vietnes par ES
fondu sadaļas
uzturēšanu un
aktualizēšanu

Latvijas
Republikas
ekonomiski
aktīvie iedzīvotāji,
potenciālie

Uzturēta un
aktualizēta
tīmekļa
vietne

Nodrošināta
informācijas
pieejamība par
Veselības

Pastāvīgi

420

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Mērķis

2023.gadam 2.-4.
uzdevumi

Datums:
05.12.2017.

Informatīvo
ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.– materiālu
2020. gada plānošanas izgatavošana
perida komunikācijas
startēģija 2015.–
2023.gadam 2.-4.
uzdevumi

3.

Konference par Potenciālo
ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.– Veselības
finansējuma
2020. gada plānošanas ministrijas
saņēmēju

Nodrošināt ES
fondu atbildīgās
iestādes
informatīvās
vajadzības par
kompetencē
esošajiem SAM

35 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
ministrijas pārziņā
esošajiem SAM

projektu
īstenotāji, labuma
guvēji. Mērķa
grupa tiks
sasniegta,
piedāvājot
internetā
vienkopus
informāciju par
ES fondiem.

2.

Lappuses:

Latvijas
Republikas
ekonomiski
aktīvie iedzīvotāji,
potenciālie
projektu
īstenotāji, labuma
guvēji. Projektu
īstenošanas
vietās mērķu
grupai un citiem
interesentiem būs
pieejama
informācija par
ES fondiem un
sociālo tīklu, kā
arī printētu
materiālu
starpniecību.

Izgatavoti
informatīvie
materiāli
(infografikas,
izdales
materiāli,
video sižeti)

Nodrošināta viegli 2017.g.
uztverama
informācija par
ES fondu
ieguldījumu un
iespējām
atbildīgās
iestādes
kompetencē
esošajos SAM.

ES fondu vadībā Noorganizēts Paaugstināts
iesaistītās
pasākums
potenciālo
iestādes, projektu (konference) projektu

2., 3.cet.

8 000

7 000

Konference par 9.3.2,
9.2.6. un 9.2.5. Ietvertas
telpu izmaksas,

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

4.

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
36 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

perida komunikācijas
startēģija 2015.–
2023.gadam
1.uzdevums

kompetencē
esošo SAM
atbalstu

informēšana par
par VM
kompetencē esošo
SAM pieejamo
atbalstu, kā arī
sabiedrības
informēšana
kopumā par ES
fondu
caurskatāmību

iesniedzēji un
vismaz 100
finansējuma
cilvēkiem
saņēmēji. Tiks
sasniegti ar
informatīvo
pasākumu
starpniecību,
iepriekš publicējot
informāciju presē,
mājas lapā u.c.
par paredzamo
pasākumu.

iesniedzēju
informētības un
izglītības līmenis

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada
plānošanasperida
komunikācijas startēģija
2015.–2023.gadam 1.4.uzdevumi

Reprezentatīvo
materiālu
izgatavošana
un piegāde

Veicināt ES fondu
atpazīstamību
Latvijā un
nodrošināt VM kā
ES fondu atbildīgās
Iestādes
reprezentatīvās
vajadzības

ES fondu vadībā
iesaistītās
iestādes un
finansējuma
saņēmēji. Mērķa
grupa tiks
sasniegta,
nodrošinot
prezentācijas
materiālus
interesentiem, kā
arī klātienes
pasākumos.

Veicināta ES
fondu
atpazīstamība,
nodrošinātas VM
kā ES fondu
atbildīgās
iestādes
reprezentatīvās
vajadzības

Iegādāti
reprezentācij
as materiāli
(pildspalvas,
blociņi,
krūzītes,
USB u.c.),
vismaz 5
veidi.

ēdināšana.
Nepieciešamības
gadījumā tiešraide.

2017.g.

8 000

In-house īstenotie pasākumi
Atbilstoši ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015.–2023.gadam 1., 2., 3. uzdevumam Veselības
ministrija in-house īsteno šādus pasākumus:
1) Preses relīžu sagatavošana, publicitātes iniciēšana;
2) Informācijas ievietošana tīmekļa vietnē;
3) Esošo un potenciālo finansējuma saņēmēju informēšana par ES fondu atbalsta jomām;

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
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Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

Mērķis

4) Sadarbība ar žurnālistiem, atbilžu sniegšana u.c.

11. Zemkopības ministrija
In-house īstenotie pasākumi
Atbilstoši ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015.–2023.gadam 1., 2., 3. uzdevumam Zemkopības
ministrija in-house īsteno šādus pasākumus:
1) Preses relīžu sagatavošana;
2) Informācijas ievietošana Zemkopības ministrijas mājaslapā;
3) Informācijas sniegšana, sagatavojot atbildes uz mediju u.c. interesentu jautājumiem;
4) Aktuālās informācijas publicēšana Zemkopības ministrijas sociālo tīklu kontos Twitter.com un Facebook.com.

12. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
1.

Mediju monitorings
nodrošina iespēju
nepieciešamības
gadījumā operatīvi
reaģēt uz publicēto
informāciju un
nepieciešamības
gadījumā veikt
atbilstošas izmaiņas
CFLA darbībā;mediju
monitorings sniedz
vispusīgu priekšstatu
par norisēm ES fondu
jomā, t.sk. sabiedrības
viedokli,kā arī citu ar
CFLA funkciju izpildi
saistīto iestāžu
aktivitātēm publiskajā
jomā

Mediju
monitorings

Veikt regulāru
mediju monitoringu
Latvijas
nocionālajos un
reģionālajos
plašsaziņas
līdzekļos (TV,
radio, drukātie
izdevumi, interneta
vietnes) par CFLA
administrētajām ES
fondu aktivitātēm.

CFLA darbinieki.
Tiks sasniegti ar
tiešajiem e-pasta
sūtījumiem,
publikācijām
CFLA iekštīklā
(Intranet)

Vismaz 1
mediju
klipings un 2
webradar
pārskati
katru darba
dienu

Pastāvīga
darbinieku
informētība par
aktualitātēm un
mediju
dienaskārtības
jautājumiem ES
fondu jomā
efektīvas
komunikācijas
nodrošināšanai

Pastāvīgi

5 320

Līgums ar "LETA" līdz
2017. gada augustam.
Pēc tā līgums ar "LETA"
par pakalpojuma
sniegšanu 01.09.2017. 31.12.2017. (1480 eiro)

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
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Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

2.

Ziņu lente nodrošina
iespēju
nepieciešamības
gadījumā operatīvi
reaģēt uz publicēto
informāciju un
nepieciešamības
gadījumā veikt
atbilstošas izmaiņas
CFLA darbībā, sniedz
vispusīgu priekšstatu
par norisēm ES fondu
jomā, t.sk. sabiedrības
viedokli, kā arī citu ar
CFLA funkciju izpildi
saistīto iestāžu
aktivitātēm publiskajā
jomā.

Ziņu lentes
abonēšana

Veikt regulāru
mediju monitoringu
plašsaziņas
līdzekļos par ES
fondu jautājumiem.
Nodrošina iespēju
nepieciešamības
gadījumā operatīvi
reaģēt uz publicēto
informāciju un
nepieciešamības
gadījumā veikt
atbilstošas
izmaiņas CFLA
darbībā.

CFLA darbinieki.
Tiks sasniegti ar
automātisku
pieeju (no CFLA
IP adreses)
abonētajai ziņu
lentei tiešsaistē.

Pastāvīgs
mediju
monitorings
par ES fondu
jautājumu
publicitāti

3.

CFLA funkcijas Regulas
(ES) Nr. 1303/2013
115.panta izpildē.
Tīmekļa vietne ir
galvenais vispārīgās
informācijas nodošanas
un izglītošanas kanāls
potenciālajiem un
esošajiem finansējuma
saņēmējiem ES fondu
projektu ieviešanas
jomā, tādējādi
samazinot iespējamo

Tīmekļa
vietnes
www.cfla.gov.l
v ES fondu
sadaļas
uzturēšana
(servera
pakalpojums)

Nodrošināt tīmekļa
vietnes
www.cfla.gov.lv ES
fondu sadaļas
uzturēšanu
(servera
pakalpojumu).

Potenciālie un
esošie
finansējuma
saņēmēji,
interesenti – tiks
sasniegti ar
tīmekļa vietnes
starpniecību

Nodrošināta 60 000 ES fondu
tīmekļa
sadaļu skatījumi
vietnes ES
gadā
fondu
sadaļas
uzturēšana

Pastāvīga
darbinieku
informētība par
aktualitātēm un
mediju
dienaskārtības
jautājumiem ES
fondu jomā
efektīvas
komunikācijas
nodrošināšanai

Pastāvīgi

8 080

Līgums ar "BNS" līdz
2017. gada augustam.
Pēc tā līgums ar "LETA"
par pakalpojuma
sniegšanu 01.09.2017. 31.12.2017. (1880 eiro)

Pastāvīgi

37

Līgums ar SIA
"Datateks" līdz
31.03.2018. Servera
pakalpojuma maksa par
2017. gadu ir 37 EUR.

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
39 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

kļūdu un neatbilstoši
veikto izdevumu
rašanos
4.

CFLA funkcijas Regulas
(ES) Nr. 1303/2013
115.panta izpildē. Epasta sūtījumi ir
operatīvs un tiešs,
nepastarpināts
informācijas nodošanas
un izglītošanas kanāls
potenciālajiem un
esošajiem finansējuma
saņēmējiem ES fondu
projektu ieviešanas
jomā

Masveida epastu
izsūtīšanas
pakalpojums

Nodrošināt
masveida e-pastu
izsūtīšanu
interesentiem,
CFLA klientiem un
sadarbības
partneriem

Potenciālie un
esošie
finansējuma
saņēmēji,
interesenti – tiks
sasniegti ar epastu
starpniecību

Nodrošināta
e-pastu
masveida
izsūtīšana

Klientu,
intreresentu,
sadarbības
partneru
informētība par
aktualitātēm ES
fondu jomā

Pastāvīgi,
240
pēc
nepieciešamī
bas

5.

ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perida komunikācijas
startēģija 2015.–
2023.gadam, 1.
uzdevums

Dažāda veida
informatīvie
pasākumi, t.sk.
semināri,
izbraukuma un
tiešsaistes
konsultācijas,
diskusijas,
konferences
u.c.

Informēt par
pieejamo ES fondu
atbalstu, projektu
atlasēm un projektu
īstenošanu,
diskutēt par
praktiskajiem ES
fondu ieviešanas
jautājumiem

Potenciālie un
esošie
finansējuma
saņēmēji,
interesenti,
sadarbības
partneri u.c. Tiks
sasniegti klātienē,
par pasākumiem
informēti
elektroniski

150
informatīvie
pasākumi
Rīgā un
reģionos

3 000 informatīvo
pasākumu
apmeklētāji Rīgā
un reģionos

Saskaņā ar
SAM
ieviešanas
plānu

27 520

Līgums ar SIA "RATE
IT" līdz 2019.gada
jūnijam. 2017.gadā
plānotās izmaksas ir
240 EUR.

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
40 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

6.

Reprezentatīvi Nodrošināt
ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.– e materiāli
reprezentatīvās
2020. gada plānošanas
vajadzības ES
perida komunikācijas
fondu
startēģija 2015.–
informatīvajos
2023.gadam, 1.
pasākumos. T.sk.
uzdevums
reprezentatīvie
materiāli (piem.,
rakstāmpiederumi,
mapes, pierakstu
papīrs)
nepieciešami
semināru
tehniskajam
nodrošinājumam.

Semināru
apmeklētāji,
uzaicinātie lektori
u.c. Tiks sasniegti
klātienes
pasākumos.

Iegādāti
reprezentatīv
ie materiāli,
vismaz 6
veidi

Nodrošinātas ES
fondu
reprezentatīvās
vajadzības

7.

CFLA funkcijas Regulas Informatīvo
materiālu
(ES) Nr. 1303/2013
izgatavošana
115.panta izpildē; ES
struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perida komunikācijas
startēģija 2015.–
2023.gadam, 1.
uzdevums

Nodrošināt
kvalitatīvu
informatīvo
materiālu
izgatavošanu par
ES fondu
jautājumiem

Potenciālie un
esošie
finansējuma
saņēmēji. Tiks
sasniegti,
apmeklējot KAC
un reģionālās
nodaļas.

10 veidu
informatīvo
materiālu
izgatavošana

Semināru
Pēc
4 830
apmeklētājiem,
nepieciešamī
KAC un reģionālo bas
nodaļu
apmeklētājiem
pieejama
informācija par
ES fondu atbalsta
iespējām

8.

CFLA funkcijas Regulas
(ES) Nr. 1303/2013
115.panta izpildē; ES
struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–

Nodrošināt
informācijas
pieejamību par ES
fondu projektu
atlasēm/ projektu

Potenciālie un
esošie projektu
iesniegumu
iesniedzēji. Tiks
sasniegti caur

7
Izplatīta
videomateriā informācija par
li
ESI fondu
aktualitātēm

Informatīvo
materiālu
filmēšana,
video
tiešraides,

2017.g.

9 990

Pēc
12 000
nepieciešamī
bas

Izmaksas paredz ne
tikai materiālu
elektronisko izstrādi, bet
arī drukātu materiālu
izgatavošanu (50-2000
eks./ 1 veidam atkarībā
no inf.materiāla veida).

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums
2020. gada plānošanas
perida komunikācijas
startēģija 2015.–
2023.gadam, 1.
uzdevums
9.

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
41 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

videomateriālu īstenošanu iespējai sociālajiem
apstrāde un
plašākam
tīkliem un CFLA
sagatavošana interesentu lokam tīmekļa vietni.
publicēšanai

CFLA funkcijas Regulas Video
instrukciju
(ES) Nr. 1303/2013
izgatavošana
115.panta izpildē; ES
struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perida komunikācijas
startēģija 2015.–
2023.gadam, 1.
uzdevums

10. CFLA funkcijas Regulas Fotokameras
komplekts
(ES) Nr. 1303/2013
115.panta izpildē;
Eiropas Savienības
struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perida komunikācijas
startēģija 2015.–
2023.gadam, 1.
uzdevums

Nodrošināt vizuāli
uzskatāmu, viegli
uztveramu
informāciju par
CFLA sniegtajiem
pakalpojumiem

Potenciālie un
esošie projektu
iesniegumu
iesniedzēji. Tiks
sasniegti caur
sociālajiem
tīkliem un CFLA
tīmekļa vietni.

2 videosižeti Veicināta
2.-4.cet.
potenciālo un
esošo projektu
iesniedzēju
informētība par
CFLA sniegtajiem
pakalpojumiem,
to lietošanu

Nodrošināt
kvalitatīvu
fotomateriālu
sagatavošanas
iespēju, ļaujot foto
sagatavošanu,
iespēju uzkrāt un
publicēt kvalitatīvus
fotoattēlus ES
fondu projektu
ieviešanas procesa
dokumentēšanai un
ieguldījuma
demonstrēšanai

Potenciālie un
esošie projektu
iesniegumu
iesniedzēji,
sabiedrība. Tiks
sasniegti ar
izplatītajām
fotogrāfijām
mājaslapā,
sociālajos tīklos
u.c. elektroniski,
kā arī
informatīvajiem
materiāliem
drukātā veidā.

1
fotokameras
komplekts,
kurā ietilpst
fotokamera,
objektīvs,
zibspuldze,
atmiņas
karte,
akumulatori,
lādētājs,
statīvs u.c.

Mērķauditorija
2.pusgads
vizuāli piesaistošā
veidā informēta
par ES fondu
ieviešanas
aktualitātēm,
procesu un
ieguldījumu.

2 500

2 722,52

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Mērķis

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
42 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms

11. Eiropas Savienības
struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perida komunikācijas
stratēģija 2015.–
2023.gadam, 1.
uzdevums

Publicitātes
materiālu
izvietošanas
pakalpojumi
medijos un
citos
informatīvajos
kanālos
komunikācijas
kampaņas par
kohēzijas
politikas un
Eiropas
Sociālā fonda
ieguldījumu
Latvijā ietvaros

Uzrunājošā,
pamanāmā formā
skaidrot kohēzijas
politikas un Eiropas
Sociālā fonda
(ESF) ieguldījumu
Latvijā, aptverot
iespējami lielāku
auditoriju visā
Latvijas teritorijā.
Sekmēt Latvijas
iedzīvotāju
informētību par
Latvijai
pieejamajiem ESF
fondu līdzekļiem un
īstenoto projektu
pienesumu valsts
attīstībai un
sabiedrības
labklājībai, tādējādi
veicinot iedzīvotāju
pozitīvo viedokli
par ES fondu
investīcijām.

Latvijas
iedzīvotāji,
potenciālie un
esošie labuma
guvēji,
sabiedrība. Tiks
sasniegti caur
informācijas
kanāliem (TV,
radio, vide,
internets)

Īstenota
komunikācija
s kampaņas
materiālu
izvietošana,
lai
nodrošinātu
kampaņā
definēto
mērķu
sasniegšanu

12. CFLA funkcijas Regulas
(ES) Nr. 1303/2013
115.panta izpildē.
Tīmekļa vietne ir
galvenais vispārīgās
informācijas nodošanas

Tīmekļa
vietnes
www.cfla.gov.l
v ES fondu
sadaļas
uzturēšana

Nodrošināt tīmekļa
vietnes
www.cfla.gov.lv ES
fondu sadaļas
uzturēšanu

Potenciālie un
esošie
finansējuma
saņēmēji,
interesenti – tiks
sasniegti ar

Nodrošināta 60 000 ES fondu
tīmekļa
sadaļu skatījumi
vietnes ES
gadā
fondu
sadaļas
uzturēšana

Veicināta
3.-4.cet.
iedzīvotāju
informētība un
pozitīvā attieksme
pret ES fondu
ieguldījumiem
Latvijā

Pastāvīgi

34 367,70 Pasākums iekļauts, lai
sadarbībā ar FM
nodrošinātu efektīvāku
ikgadējās komunikācijas
kampaņas norisi.

383

Līgums ar SIA "RATE
IT" par mājaslapas
administrēšanas
sistēmas uzturēšanu

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība: Komunikācijas
departaments

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītāja p.i. E.Šadris

Sagatavoja: Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa

Darbības pamatojums:
atsauce uz Regulu, MK Informatīvais,
noteikumiem,
publicitātes,
Komunikācijas
komunikācijas
Nr.
stratēģiju
pasākums
un izglītošanas kanāls
potenciālajiem un
esošajiem finansējuma
saņēmējiem ES fondu
projektu ieviešanas
jomā, tādējādi
samazinot iespējamo
kļūdu un neatbilstoši
veikto izdevumu
rašanos

Dokumenta nosaukums:
Konsolidētais 2014.-2020. gada perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
komunikācijas plāns 2017. gadam ar 1., 2., 3., 4.grozījumiem
Variants: 1

Mērķis

(administrēšan (administrēšanas
as sistēma)
sistēma)

Datums:
05.12.2017.

Lappuses:
43 no 43

Indikatīv
Mērķa grupa un
as
apraksts, kā tā Sasniedzam Sasniedzamais
izmaksas
tiks informēta/ ais rezultāta
ietekmes
Īstenošanas EUR bez Papildu informācija, ja
sasniegta
rādītājs
rādītājs
laiks
PVN
attiecināms
tīmekļa vietnes
starpniecību

In-house īstenotie pasākumi
Atbilstoši ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015.–2023.gadam 1., 2., 3. uzdevumam Centrālā finanšu
un līgumu aģentūra in-house īsteno šādus pasākumus:
5) Preses relīžu sagatavošana;
6) Informācijas publicēšana, atjaunošana tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv;
7) Interesentu, esošo un potenciālo finansējuma saņēmēju, kā arī plašākas sabiedrības informēšana par pieejamo ES fondu atbalstu; Sadarbība ar žurnālistiem,
atbilžu sniegšana u.c.;
8) Sadarbība ar žurnālistiem, atbilžu sniegšana u.c.;
9) Infografiku izgatavošana un publicēšana;
10) Komunikācija CFLA Twitter kontā;
11) Līdzdalība citu iestāžu rīkotos pasākumos par ES fondu atbalsta jautājumiem
12) Klientu apmierinātības novērtējuma veikšana.

