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IEVADS 

Eiropas Savienības fondu (turpmāk – ES fondi) 2014.–2020. gada plānošanas periodā Latvijai ir 

viena darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma), kas 

nosaka ES fondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas 

fonda) investīciju ieguldīšanas principus un atbalstāmās darbības šajā plānošanas periodā. 

ES fondu ieguldījumu mērķis Latvijā ir stiprināt Latvijas konkurētspēju un nodrošināt 

ekonomisko, teritoriālo un sociālo kohēziju ar gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi un 

līdzsvarotu teritoriālo attīstību. ES fondu līdzfinansētie ieguldījumi līdz šim ir radījuši būtisku 

stimulējošo ietekmi uz ekonomisko aktivitāti, un darbības programma “Izaugsme un 

nodarbinātība” nosaka investīciju stratēģisku un efektīvu ieguldīšanu, lai nodrošinātu, ka 

pozitīvā ietekme uz ekonomisko attīstību palielinātos un saglabātos arī turpmākajos gados. Šī 

mērķa sasniegšanā būtiska loma ir stratēģiskai un plānveida komunikācijai, kas realizēta ciešā 

sasaistē ar darbības programmā izvirzītajiem attīstības mērķiem. 

Sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību par ES fondiem kopš 2010. gada 

liecina, ka absolūti lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir dzirdējuši par to, ka Latvijai ir pieejami ES 

fondu līdzekļi. Kopš 2004. gada, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā un sāka ES fondu 

investīciju īstenošanu, iedzīvotāju informētības līmenis par fondu pieejamību audzis no 62,9% 

līdz pat 92,2% 2014. gadā.  

Aptaujas rezultāti liecina, ka ar komunikācijas palīdzību sasniegts ļoti augsts sabiedrības 

informētības līmenis – iedzīvotāji gan zina, ka Latvijai pieejami ES fondi, gan atpazīst dažādus 

fondus. Ņemot vērā līdz šim sasniegto, 2014.–2020. gada plānošanas periodā komunikācija tiks 

fokusēta uz sabiedrības izpratnes veicināšanu par ES fondu ieguldījumu Latvijas un katra tās 

iedzīvotāja labklājības līmeņa celšanā, skaidrojot, kādi labumi no ES fondu projektiem jau gūti 

un kādi plānoti nākotnē.  

Vienlaikus ir svarīgi potenciālos finansējuma saņēmējus informēt par ES fondu projektu 

īstenošanas praktiskajiem aspektiem, tostarp par iespēju saņemt informāciju, konsultēties par 

pieejamo finansējumu un pieteikt projektus vienā sadarbības iestādē – Centrālajā finanšu un 

līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA), kā arī par Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) iniciatīvas E-

kohēzija iespējām. Tāpat šajā periodā uzsvars komunikācijā tiks likts uz ES fondu ieguldījumu 

procesu caurspīdīgumu un izsekojamību, veicinot sabiedrības izpratnes līmeni par darbības 

programmā definēto mērķu izpildi, projektu iesniegumu atlases kritērijiem, īstenoto projektu 

rezultātiem un citiem būtiskiem aspektiem.  

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda komunikācijas stratēģija 2015.–2023. gadam (turpmāk – 

stratēģija) ir izstrādāta ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam – projektu 

sagatavošanas, iesniegšanas un īstenošanas fāzei, informēšanai par ES fondu ieguldījuma 

rezultātiem un komunikācijas aktivitāšu izvērtējumam pēc 2014. gada. Tā definē ES fondu 

komunikācijas kopīgos mērķus un uzdevumus minētajam laika posmam, nosaka ES fondu 

vadībā iesaistīto iestāžu atbildības un kompetenču sadalījumu, kā arī nosaka nepieciešamo rīcību 

ikgadējo ES fondu komunikācijas plānu uzdevumu izpildei. 
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STRATĒĢIJAS PAMATS 

 

Stratēģija izstrādāta, ņemot vērā: 

 ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu “Izaugsme un 

nodarbinātība”, tostarp darbības programmā definētos mērķus un prioritāros ieguldījuma 

virzienus; 

 ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” papildinājuma specifisko atbalsta mērķu īstenošanas laika grafiku; 

 Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam; 

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr.1303/2013, ar ko 

paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 

Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes 

Regulu (EK) Nr. 1083/2006;  

 Ministru kabineta 17.02.2015. noteikumus Nr. 87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma 

komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana”;  

 likumu “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas 

perioda vadības likums”. 

 

 

Stratēģijā definētie komunikācijas virzieni balstīti uz: 

 tirgus un sociālo pētījumu aģentūras “Latvijas Fakti” 2014. gada novembrī veikto sabiedriskās 

domas aptauju “Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā”;  

 ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda Valsts stratēģiskā ietvardokumenta prioritāšu, 

pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma komunikācijas pasākumu 

izvērtējumu;  

 2014. gada decembra I. Kažokas pētījumu “Latvijas 10 gadi Eiropas Savienībā: sabiedrības 

noskaņojums un lēmumu pieņemšana”; 

 Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģijas 2007.–2015. gadam sasniegtajiem 

rezultātiem. 
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ES FONDU VADĪBAS SISTĒMAS IZMAIŅAS  2014. – 2020. GADA 

PLĀNOŠANAS PERIODĀ 

 

Latvija kā ES dalībvalsts kopš 2004. gada aktīvi izmanto ES fondu finanšu atbalstu valsts 

ekonomiskās un sociālās politikas attīstībai. 2007.–2013. gada plānošanas periodā Latvijas 

tautsaimniecībai bija pieejami 4,53 miljardi eiro, savukārt 2014.–2020. gada plānošanas periodā 

kopējā pieejamā summa ir 4,4 miljardi eiro. 
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ES fondu vadības institucionālais ietvars 2014.–2020. gada plānošanas periodā: 

2014.–2020. gada plānošanas periodā būtiski reorganizēta ES fondu administrēšanas sistēma, 

samazinot administrēšanā iesaistīto institūciju skaitu. 2007.–2013. gada plānošanas periodā 

sadarbības iestādes funkcijas pildīja sešu nozaru ministriju pakļautībā esošās aģentūras, 

savukārt ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir tikai viena sadarbības iestāde – 

CFLA.  

 

Vadošā iestāde 

ES fondu vadošās iestādes funkcijas veic Finanšu ministrija, un tās pienākums ir nodrošināt 

ES fondu vadību un īstenošanu.  

Galvenās funkcijas: 

 sadarbojoties ar atbildīgajām iestādēm un konsultējoties ar sociālajiem, 

nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem, izstrādā plānošanas 

dokumentāciju, tādējādi nodrošinot partnerības principa ievērošanu plānošanas 

dokumentu sagatavošanā, kā arī nodrošinot struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

starpnozaru koordināciju; 

 nodrošina ES fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu;  

 veic ES fondu izvērtēšanu; 

 nodrošina komunikācijas vadību u. c. 

 

 

Atbildīgās iestādes 

Atbildīgo iestāžu funkcijas atbilstoši attiecīgās nozares politikai pilda deviņu nozaru 

ministrijas un Valsts kanceleja.  

Galvenās funkcijas: 

 piedalās plānošanas dokumentu izstrādē; 

 atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošina specifiskā atbalsta mērķa rezultātu 

sasniegšanu; 

 izstrādā specifisko atbalsta mērķu īstenošanas nosacījumus; 

 īsteno komunikācijas un informatīvos pasākumus par nozares atbalsta jomām un 

tautsaimniecības ieguvumiem u. c. 
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Sadarbības iestāde 

2014.–2020. gada plānošanas periodā sadarbības iestādes funkcijas pilda CFLA. 

Galvenās funkcijas: 

 veic projektu iesniegumu atlasi; 

 konsultē finansējuma saņēmējus par projektu īstenošanu; 

 nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli; 

 sniedz sabiedrībai informāciju, nodrošinot publicitāti un komunikāciju 

jautājumos, kas saistīti ar projektu īstenošanu u. c. 

Veicinot ES fondu ieguldījuma atklātību un caurspīdīgumu, 2014.–2020. gada plānošanas 

periodā ir skaidrāk noteikts regulējums informācijas pieejamībai par projektu iesniegumiem 

un apstiprinātajiem projektiem.  

ES fondu projektu administrēšanā par prioritāti izvirzīta EK iniciatīvas E-kohēzija ieviešana, 

nodrošinot iespēju visu ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas apriti organizēt 

elektroniski. Dokumentu glabāšana, atskaišu veidošana un citi procesi tiek veikti elektroniskā 

veidā, un ES fondu vadības informācijas sistēmas ārējā vide, kas pieejama finansējuma 

saņēmējiem, 2014.–2020. gada plānošanas periodā paredz papildu funkcionalitātes ieviešanu, 

tostarp nodrošinot iespēju elektroniski iesniegt projekta pieteikumu.  
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ES FONDU KOMUNIKĀCIJAS IETVARS 

2014.–2020. GADA PLĀNOŠANAS PERIODĀ 

 

ES fondu administrēšanas sistēmas reorganizācija būtiski ietekmējusi arī komunikāciju:  

 2014.–2020. gada plānošanas periodā visu nepieciešamo praktisko informāciju, tostarp 

par projektu atlasēm, kritērijiem pēc specifisko atbalsta mērķu Ministru kabineta 

noteikumu izstrādes, vērtēšanas kārtību, finansējuma saņēmēji var iegūt vienā iestādē – 

CFLA; 

 Komunikāciju par 2007.–2013. gada plānošanas periodu Latvijas reģionos līdz 

2015. gada 31. decembrim nodrošina pieci reģionu struktūrfondu informācijas centri. 

Savukārt komunikāciju par  2014.–2020. gada plānošanas periodu reģionos īsteno 

CFLA reģionālās filiāles;  

 Ņemot vērā ES fondu vadības jauno ietvaru, CFLA ir īpaši nozīmīga loma 

komunikācijā, nodrošinot informācijas sniegšanu un mērķa grupu informētību un 

izpratni par ES fondu projektu īstenošanas praktiskajiem aspektiem. Sabiedrības 

informēšanu CFLA veic ciešā sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm – gan plānojot un 

īstenojot pasākumus, gan informējot par konstatētajām problēmām, aktuālajiem klientu 

jautājumiem u. c. 

 

 

Pāreja uz 2014.–2020. gada plānošanas perioda komunikācijas ietvaru 

2014.–2020. gada plānošanas periodā ir samazināts ES fondu vadībā iesaistīto institūciju skaits, 

kas atspoguļosies arī ES fondu komunikācijas procesā. ES fondu investīciju ieguldījuma process 

kopumā būs vienkāršots, tiks mazinātas birokrātiskās barjeras, kas nodrošinās lielāku 

caurspīdīgumu, kā arī efektīvas un plānotas komunikācijas rezultātā nodrošinās dažādo mērķa 

grupu augstāku izpratnes līmeni par ES fondu īstenoto ieguldījumu efektivitāti un ieguvumiem, 

ko ES fondi sniedz katram Latvijas iedzīvotājam. 
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Katrai no ES fondu komunikācijas vadībā iesaistītajām iestādēm ir savi komunikācijas virzieni 

un atbildība. 

 

 

Vadošā iestāde: 

 sniedz mērķauditorijām informāciju par ES fondu ieguldījuma nozīmi, darbības 

programmā definētajiem prioritārajiem virzieniem, ES fondu finansējuma ieguldījumu 

tautsaimniecībā un ekonomiskajā attīstībā u. c.; 

 nodrošina stratēģijas ieviešanu un komunikācijas vadību; 

 vadošās iestādes pārstāvis vada un koordinē komunikācijas vadības grupas darbu. 

 

Atbildīgās iestādes: 

 komunikācija par atbalsta jomām, to izvēles pamatojums, argumentācija; 

 komunikācija par nozares specifiskajiem atbalsta mērķiem; 

 komunikācija par tautsaimniecības ieguvumiem, plānotie rezultāti u. c. 

 

Sadarbības iestāde: 

 komunikācija par ES fondu projektu atlašu sākšanu, pieteikšanas kārtību, 

nosacījumiem, uzraudzību.  

 

Atbildīgās iestādes, sadarbības iestāde: 

 komunikācija par realizēto projektu ieguvumiem, ilgtermiņa ietekmi uz 

tautsaimniecību un labklājību.  

 

 

Komunikācijas vadības grupa 

 

 Grupas sastāvā ir visu ES fondu vadībā iesaistīto, kā arī sociālo un sadarbības partneru 

iestāžu pārstāvji. 

 Komunikācijas vadības grupas darbu vada un koordinē vadošās iestādes pārstāvis. 

 Darba grupas galvenais uzdevums ir nodrošināt saskaņotu komunikācijas pasākumu 

plānošanu, informāciju un komunikāciju par ES fondiem, kā arī veicināt ES fondu 

publicitāti saskaņā ar stratēģijā definēto.  
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SABIEDRISKĀS DOMAS APTAUJAS PAR IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU 

PAR ES FONDIEM REZULTĀTI 

Lai izvērtētu komunikācijas pasākumu efektivitāti, kopš 2004. gada tiek veiktas ikgadējas 

sabiedriskās domas aptaujas, kuru mērķis ir noskaidrot sabiedrības informētību par ES fondiem, 

redzējumu par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, kā arī apmierinātību ar 

informācijas par ES fondiem pieejamību.  

Tirgus un sabiedrisko pētījumu aģentūras “Latvijas Fakti” 2014. gada novembrī veiktās 

sabiedriskās domas aptaujas “Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu 

apguvi Latvijā”1 (turpmāk – aptauja) galvenie secinājumi. 

 

                                                           
1 Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā. Sabiedriskās domas aptauja, SIA “Latvijas 

Fakti”, 2014. gada novembris. 
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Augstie sabiedrības informētības līmeņa rādītāji liecina, ka ir sasniegts 2007.–2015. gada 

stratēģijā definētais mērķis un rezultatīvais rādītājs – 2013. gadā vismaz 72% Latvijas 

iedzīvotāju ir informēti par ES fondiem. Šis rādītājs 2013. gadā bija 95,7%, bet 2014. gadā – 

92%. Tāpat augsti rādītāji sasniegti atsevišķu ES fondu atpazīstamībā. Atpazīstamākie ES fondi 

2014. gadā bija Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (46%) un Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds (44%).  

Ņemot vērā, ka 2014. gada aptaujas rezultāti liecina par 92% Latvijas iedzīvotāju informētību 

par ES fondiem, bet par konkrētiem ES fondu projektu ieguvumiem izpratne nav pietiekama, 

2014.–2020. gada plānošanas periodā komunikācijas pasākumus nepieciešams balstīt uz 

sabiedrības izpratnes veicināšanu par ES fondu ieguldījumiem ekonomiskajā attīstībā, 

tautsaimniecībā un katra Latvijas iedzīvotāja labklājībā, tādējādi veidojot sabiedrības pozitīvo 

viedokli par ES fondu investīciju ieguldījumu Latvijā.  
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2007.-2013. GADA PLĀNOŠANAS PERIODA VIDUS POSMA 

KOMUNIKĀCIJAS PASĀKUMU IZVĒRTĒJUMA  REZULTĀTI 

Izvērtējuma rezultāti ļauj secināt, ka kopumā ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbība līdz 

šim ir bijusi sekmīga. Tās rezultātā 2007. – 2013. gada plānošanas perioda komunikācijas 

stratēģijas mērķu izpilde ir atbilstoša vidus posmā paredzamajam līmenim.  

Veiksmīga ir bijusi to stratēģijas mērķu izpilde, kas saistās ar nevalstisko, reģionālo un sociālo 

partneru līdzdalību, informācijas nodrošināšanu projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, kā arī ar 

divvirziena komunikāciju reģionos ar mērķi sekmēt iedzīvotāju līdzdalību fondu apguvē. 

Tomēr atsevišķās mērķu darbības jomās ir nepieciešami uzlabojumi. Komunikācijas rezultāti ir 

salīdzinoši mazāk sekmīgi sabiedrības izpratnes jomā par ES fondu ietekmi uz iedzīvotāju 

labklājību, jautājumos par ES fondu apguves procesa caurskatāmību un izsekojamību, kā arī 

sadarbībā ar informācijas starpniekiem. 

 

Pārskats par komunikācijas pasākumiem: pasākumu un rezultatīvo rādītāju izpilde 

 No 2008. – 2010.gadam komunikācijas pasākumi aptvēruši vismaz 2.3 milj. lielu 

auditoriju. Lielāko auditoriju ļāvušas sasniegt komunikāciju aktivitātes plašsaziņas 

līdzekļos – TV, radio un presē, kā arī informatīvie semināri.  

 Iestāžu interneta mājas lapas mēnesī apmeklēja vidēji 119 000 unikālo lietotāju.  

 2010. gadā seši no astoņiem stratēģijas rezultatīvajiem rādītājiem sasniegti atbilstoši 

vidus posmā plānotajam. Sabiedrības informētības, mērķa grupu informētības un 

informācijas pieejamības rādītāji izpildīti lielākā apmērā, nekā plānots. Tomēr pārskata 

periodā nav izdevies sasniegt tos rādītājus, kas saistās ar sabiedrības vērtējumu par ES 

fondu apguves procesu un ietekmi uz iedzīvotāju labklājību. 

 

Komunikācijas pasākumu efektivitāte un lietderība 

 Pārskata periodā ES fondu vadība iesaistītās institūcijas darbojušās saskaņā ar noteikto 

atbildības dalījumu komunikācijas jomā. Gan vadošā iestāde, gan atbildīgās un 

sadarbības iestādes ir pildījušas visas normatīvajos aktos noteiktās komunikācijas 

funkcijas.  

 Pašu iestāžu vērtējums par savstarpējo sadarbību ir pozitīvs. Iestādes augstu novērtēja 

informācijas apriti savā starpā, tās savlaicīgumu un sadarbības ātrumu. Ziņojumā pozitīvi 

vērtēta Vadošās iestādes loma pasākumu koordinācijā un vadībā, kā arī institūciju kopējā 

sadarbībā.  

 ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas īstenoja virkni komunikācijas pasākumu, lai 

nodrošinātu iespējas partneriem iesaistīties ES fondu plānošanas dokumentu izstrādē un 

komentēšanā. Arī ES fondu vadības sistēmā ir iestrādāti vairāki instrumenti, kuru mērķis 

ir veicināt atklātību par ES fondu apguvi. Tomēr sociālie partneri norāda, ka sabiedrības 
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līdzdalībai vēl aizvien ir dažādi šķēršļi, kas saistās gan ar līdzdalības procesa plānošanas 

nepilnībām, gan ar sociālo partneru iekšējo resursu trūkumu. 

 Komunikācijas pasākumu plānošanā un izpildes uzraudzībā ir nepieciešams veikt 

uzlabojumus. Analīze liecina, ka ES fondu komunikācijas stratēģijā nav sasaiste starp 

ietekmes, 5 rezultatīvajiem un pasākumu rādītājiem. Stratēģijā trūkst šo rādītāju sasaiste 

ar budžetu un laika periodu. Arī rādītāju izpildes uzraudzībai ir nepieciešama 

pilnveidošana. 

 

Komunikācijas pasākumu kvalitāte 

 Informatīvo un publicitātes pasākumu piemēru kvalitatīvais izvērtējums izcēla virkni 

faktoru, kas būtiski ietekmē ES fondu komunikācijas rezultātus. Kā problemātiskākie 

minami sarežģītas un birokrātiskas valodas izmantošana komunikācijā, informācijas 

trūkums publiskajā vidē par ES fondu finansēto projektu rezultātiem un ietekmi uz 

cilvēku ikdienas dzīvi, kā arī Latvijas mediju vides sarežģītie profesionālie un finansiālie 

apstākļi.  

 Atsevišķo piemēru analīze ļauj secināt, ka ir nepieciešams pilnveidot mediju paziņojumu, 

apmaksāto preses publikāciju un iestāžu interneta mājas lapu kvalitāti. Savukārt, 

informatīvo semināru un TV raidījumu jomā ir sasniegts labs profesionālais līmenis. 

 

“2007. – 2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu VSID prioritāšu, pasākumu un 

aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma komunikācijas pasākumu izvērtējums” balstās uz 

ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007. – 2015.gadam plānoto pasākumu un rezultatīvo rādītāju 

kvantitatīvu un kvalitatīvu analīzi. Līdztekus tam, izvērtējumā analizēta stratēģijā noteikto 

vispārējo mērķu sasniegšanas gaita un šo procesu ietekmējošie faktori.  
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ES FONDU KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

Mērķis: veicināt sabiedrības izpratni par ES fondu īstenoto projektu ieguldījuma nozīmi Latvijas 

tautsaimniecībā, ekonomiskajā attīstībā un katra Latvijas iedzīvotāja labklājības līmeņa celšanā, 

kā arī sekmēt sabiedrības atbalstu un uzticēšanos ES fondu ieguldījumam un Latvijā īstenoto 

projektu realizācijai.  
 

Lai nodrošinātu izvirzītā komunikācijas mērķa sasniegšanu, stratēģijā tiek izvirzīti šādi 

komunikācijas uzdevumi:  

 kvalitatīvi informēt potenciālos ES fondu finansējuma saņēmējus par pieejamo ES 

fondu finansējumu un projektu īstenošanas praktiskajiem aspektiem; 
 popularizēt īstenoto ES fondu projektu ieguldījumu Latvijas ekonomiskajā attīstībā un 

iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanā; 

 veicināt ES fondu ieguldījuma procesu caurspīdīgumu un izsekojamību;  
 sekmēt fondu vadībā iesaistīto iestāžu līdzdalību efektīvas ES fondu finansējuma 

ieguldīšanas īstenošanā, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, 

servisu un komunikāciju. 

Izvirzīto mērķi var sasniegt, izmantojot tiešos un netiešos komunikācijas kanālus, nodrošinot 

proaktīvu, mērķtiecīgu un plānotu divvirzienu komunikāciju ar mērķa grupām un ES fondu 

vadībā iesaistītajām institūcijām, kā arī saskaņoti reaģējot uz mediju dienaskārtībā esošajiem 

jautājumiem, atrisinot problēmsituācijas un krīzes situācijas. 

Komunikācijas mērķis un uzdevumi ir definēti, vadoties no trim atšķirīgiem, bet savstarpēji 

saistītiem komunikācijas fokusiem, lai nodrošinātu atbilstošu un objektīvu, savstarpēji integrētu 

un papildinošu informāciju visos līmeņos.  
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KOMUNIKĀCIJAS POSMI 

Lai nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu, komunikācijā ir nodalāmi šādi posmi:  

 informēšana par ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda 

sasniegumiem un ietekmi, informācijas pēctecības nodrošināšana; 

 zināšanu par ES fondiem un ES fondu programmu, to satura, pieejamības 

un atpazīstamības veidošana; 

 potenciālo finansējuma saņēmēju motivēšana un aicinājums uz rīcību; 

 rezultātu un ieguvumu komunikācija, atbalsta un reputācijas veidošana.  
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KOMUNIKĀCIJAS PAMATPRINCIPI 

Komunikācijas procesa efektivitātes nodrošināšanā tiek noteikti šādi darbības 

pamatprincipi:  

 

 Atklātība un caurspīdīgums 

Komunikācijas aktivitātēm ir jābūt pastāvīgām, pēctecīgām un jānodrošina informācijas 

atklātība; tām ir skaidri un nepārprotami jāatspoguļo ar ES fondu pieejamību un investīciju 

ieguldījuma efektivitāti saistītā informācija. Komunikācijai ir jābūt proaktīvai un jāspēj ātri un 

kompetenti reaģēt uz sabiedrības un/vai mediju dienaskārtībā izvirzītajiem problēmjautājumiem. 

Komunikācijas atklātības un caurspīdīguma princips ir viens no būtiskākajiem aspektiem, lai 

sasniegtu izvirzīto mērķi.  

 

 Neitralitāte un politiskās ietekmes izslēgšana  

2014.–2020. gada plānošanas perioda laikā Latvijā notiks pašvaldību, Saeimas un Eiropas 

Parlamenta vēlēšanas. Jebkādai komunikācijai par ES fondu pieejamību, pielietojamību un 

efektivitāti ir jānodrošina politiska neitralitāte; informācija nevar tikt izmantota neviena politiskā 

spēka informatīvā labuma gūšanai. Komunikāciju par ES fondiem nedrīkst izmantot cita 

politiskā spēka nomelnošanai vai nepatiesas informācijas sniegšanai.  

 

 Sadarbība un cieņa 

ES fondu komunikācijai ir jānorit, balstoties uz savstarpējas cieņas un sadarbības principiem 

attieksmē pret visiem komunikācijas procesā iesaistītajiem partneriem. Informācijas plūsmai ir 

jābūt loģiskai, precīzai un saskaņotai attieksmē un attiecībās ar visiem komunikācijas procesa 

dalībniekiem; tā nevar nepamatoti izcelt kādu no ES fondu ieguldījuma aspektiem kā 

vissvarīgāko. 

 

 Atbildība un godīgums 

Informācija par ES fondiem jāgatavo un jāvirza atbildīgi un godīgi, tā, lai šī informācija 

mērķtiecīgi paustu Latvijas valsts un Eiropas  

Savienības vērtības un intereses, veicinot ne tikai sabiedrības, bet arī mediju pamatotu interesi 

par ES fondiem. Īpaša uzmanība jāpievērš publicētās informācijas korektumam un atbilstībai 

reālajai situācijai.  

 

 Skaidra un saprotama valoda 

Komunikācijas valodai ir jābūt vienkāršai un sabiedrībai saprotamai. Pēc iespējas jāizvairās no 

neizprotamu un sarežģītu jēdzienu lietošanas rakstītajā un runātajā komunikācijā. Ja tomēr 

informācijas nepārprotamības nolūkos ir jālieto sarežģīta valoda un terminoloģija, tā noteikti 

jāskaidro. Komunikatoru uzdevums ir pastāvīgi sekot līdzi valodas lietojumam un pielāgot to 

mērķa grupu vajadzībām un izpratnes līmenim. 
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ES FONDU KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶA GRUPAS 
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KOMUNIKĀCIJAS PASĀKUMI CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 

Komunikācijas pasākumos nozīmīgi ievērot horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas”, kas 

nozīmē, ka komunikācijā tiek identificētas un ņemtas vērā visu mērķa grupu vajadzības un 

ierobežojumi, tostarp iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām. Šī grupa visbiežāk ir ES fondu projektu 

gala labuma guvēji, tāpēc īpaši nozīmīgi to informēt par tādiem ES fondu projektiem, kuru 

mērķauditorija ir cilvēki ar īpašām vajadzībām.  

Komunikācijas veidam, formai un kanāliem jābūt atbilstošiem konkrētām katras grupas 

vajadzībām un iespējām, lai nojauktu barjeras, ar kurām šīs grupas saskaras informācijas 

meklēšanā un apguvē. Piemēram, video nepieciešami subtitri (cilvēkiem ar dzirdes 

traucējumiem) vai audio teksts (cilvēkiem ar redzes traucējumiem), tīmekļa vietnēs funkcionāli 

jāparedz iespēja samazināt vai palielināt burtus, kā arī sadaļa “Viegli lasīt”. Vienotajā tīmekļa 

vietnē www.esfondi.lv tiks izstrādāta sadaļa “Viegli lasīt”. 

Visu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju tīmekļa vietnēm, kā arī vienotajai tīmekļa vietnei 

www.esfondi.lv jāparedz pietiekams krāsu kontrasts, lai tekstu, attēlus varētu labi saskatīt un 

izlasīt. Tīmekļa vietnēs, kurās ir nepārdomāts krāsu kontrasts, ir apgrūtināta teksta lasīšana 

cilvēkiem ar redzes traucējumiem, prasot papildus piepūli vai daļā gadījumu, padarot 

informācijas uztveri neiespējamu.  

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu apkalpošanas centrā ir iespēja iekļūt cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem. 

http://www.esfondi.lv/
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GALVENIE KOMUNIKĀCIJAS VĒSTĪJUMI 

Balstoties uz izvirzītajiem komunikācijas mērķiem, ES fondu ārējā komunikācijā nodalāmi 

četri vēstījumu bloki, lai komunicētu par: 

 ES fondu darbības programmā definētajiem prioritārajiem virzieniem, kā arī 

aspektiem, kas ņemti vērā, definējot šos virzienus; 

 konkrētiem Latvijas tautsaimniecības un ekonomikas ieguvumiem no ES fondu 

investīciju sekmīgas ieguldīšanas, plānošanas periodā sasniegtajiem un vēl 

sasniedzamajiem rezultātiem; 

 konkrētiem sabiedrības un katras mērķa grupas ieguvumiem no realizētajiem ES fondu 

projektiem dažādās nozarēs; 

 ES fondu potenciālo un faktisko finansējuma saņēmēju konsultēšanas un projektu 

īstenošanas praktiskajiem aspektiem (tostarp kritērijiem atbalsta saņemšanai), 

uzraudzību u. c. 

 

Balstoties uz izvirzīto komunikācijas mērķi un tā sasniegšanai nepieciešamo uzdevumu izpildi, 

ES fondu iekšējā un ārējā komunikācijā galvenais vēstījums ir:  

Sabalansētais ES fondu investīciju ieguldījums Latvijas izvirzītajos prioritārajos virzienos 

2014.–2020. gada plānošanas periodā mūsu valstij nesīs lielāko atdevi un pavērs plašas Latvijas 

tautsaimniecības un ekonomikas izaugsmes iespējas. ES fondu ieguldījums mazinās sociālo 

nevienlīdzību, stimulēs nodarbinātību, kā arī sniegs fundamentālu atbalstu tautsaimniecības un 

uzņēmējdarbības vides attīstībai. ES fondu pieejamība un administrēšana ir vienkāršota, mazinot 

birokrātiju, kā arī paaugstinot caurspīdīgumu un ieguldījuma efektivitāti.  
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ES fondu ieguldījums deviņos prioritārajos attīstības virzienos nozīmē, ka:  

 

 

ES fondu atbalsta politika ir izstrādāta sasaistē ar “ES 2020” gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 

izaugsmes stratēģiju, Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam, kā arī citiem valsts 

attīstībai nozīmīgiem plānošanas dokumentiem. 
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Galvenie vēstījumi katrā no blokiem 

ES fondu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” definētie prioritārie virzieni un 

aspekti, kas ņemti vērā, definējot šos virzienus 

1. 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” nosaka 

turpmāku ES fondu efektīvu ieguldīšanu izvirzīto mērķu sasniegšanai, lai palielinātu un saglabātu ES 

fondu finansējuma pozitīvo ietekmi uz ekonomisko attīstību un Latvijas tautsaimniecību arī 

turpmākajos gados. 

2. Darbības programma paredz deviņus prioritāros investīciju virzienus, tādējādi nodrošinot būtiskus 

ieguvumus Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai kopumā – ikvienai Latvijas juridiskajai un 

fiziskajai personai.  

Investīciju virzieni un pieejamais finansējums:  

 pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas – 467,5 miljoni eiro; 

 izglītība, prasmes un mūžizglītība – 516 miljoni eiro; 

 IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi – 172,8 miljoni eiro; 

 mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja – 314,3 miljoni eiro; 

 nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte – 135,4 miljoni eiro; 

 sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana – 418,5 miljoni eiro; 

 pāreja uz ekonomiku, kas rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs, – 480,6 miljoni eiro; 

 vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte – 623,1 miljons eiro; 

 ilgtspējīga transporta sistēma – 1159,8 miljoni eiro. 

Latvijas tautsaimniecības un ekonomikas ieguvumi no ES fondu investīciju sekmīgas ieguldīšanas, 

plānošanas periodā sasniegtie un vēl sasniedzamie rezultāti 

1. ES fondu ieguldījums 2007.–2013. gada plānošanas periodā būtiski stimulējis ekonomisko aktivitāti 

katrā no valsts noteiktajām prioritārajām jomām. 

Katra atbildīgā iestāde nodrošina komunikāciju par tās atbildībā esošās nozares ieguvumiem, 

sasniegtajiem un vēl sasniedzamajiem rezultātiem. 

Konkrēti sabiedrības un katras mērķa grupas ieguvumi no realizētajiem ES fondu projektiem 

dažādās nozarēs 

Katra atbildīgā iestāde nodrošina komunikāciju par tās atbildībā esošajā nozarē paveikto. ES fondu 

projektu īstenotāji nodrošina komunikāciju par īstenotā projekta ieguvumiem. 

ES fondu potenciālo un faktisko finansējuma saņēmēju konsultēšana un projektu īstenošanas 

praktiskie aspekti 

1. ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda administrēšanas sistēmas reorganizācijas mērķis ir 

vienkāršot ES fondu finansējuma saņemšanas un projektu īstenošanas procesu finansējuma 

saņēmējam. 

2. 2014.–2020. gada plānošanas periodā tiešās konsultācijas par ES fondu finansējuma saņemšanu un 

projektu īstenošanu nodrošina viena sadarbības iestāde – CFLA. 

3. ES fondu finansējums projektu īstenošanai ir pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kuram ir 

skaidra ideja, kā veicināt sabiedrības labklājību, ekonomikas izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību.  
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KOMUNIKĀCIJAS KANĀLI 

Komunikācijas uzdevums ir nodrošināt visaptverošu, skaidrojošu, precīzu un uz faktiem 

balstītu informāciju katrai no definētajām mērķa grupām, kā arī veicināt divvirzienu 

komunikāciju ar potenciālajiem un faktiskajiem projektu īstenotājiem. Līdz ar to stratēģijas un 

ikgadējo komunikācijas pasākumu plānu īstenošanā jāizmanto plašs komunikācijas kanālu 

klāsts, kas nodrošinās visām mērķa grupām objektīvu un izsmeļošu informāciju un sniegs 

iespēju nodrošināt atgriezenisko saiti. Komunikācijas kanālu izvēle un konkrētais lietojums ir 

pastāvīgi jāizvērtē, ņemot vērā dinamisko interneta plašsaziņas līdzekļu attīstību. 

 

Komunikācijas kanāli 

 

 Vadošās iestādes administrētā tīmekļa vietne www.esfondi.lv – primārais avots 

informācijas iegūšanai par ES fondiem interneta vidē. 2014.–2020. gada plānošanas perioda 

ietvaros tā tiks izstrādāta kā visu ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu vienotā tīmekļa vietne, 

kurā ikvienam interesentam būs pieejama informācija par visu nozaru ES fondu 

programmām. 

 

 Atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes tīmekļa vietnes: 

 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra http://www.cfla.gov.lv  

 Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv  

 Izglītības un zinātnes ministrija http://www.izm.gov.lv  

 Kultūras ministrija http://www.km.gov.lv  

 Labklājības ministrija http://www.lm.gov.lv  

 Satiksmes ministrija http://www.sam.gov.lv  

 Tieslietu ministrija http://www.tm.gov.lv/ 

 Valsts kanceleja http://www.mk.gov.lv  

 Veselības ministrija http://www.vm.gov.lv; http://www.esfondi.vm.gov.lv 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv  

 Zemkopības ministrija http://www.zm.gov.lv/ 

 Sociālie mediji 

 Plašsaziņas līdzekļi – nacionālie un reģionālie laikraksti, periodiskie izdevumi, televīzija, 

radio, tīmekļa vietnes. 

 Informatīvie pasākumi – semināri, preses konferences u. c. 

 Vides reklāma – stendi, plakāti, vides instalācijas. 

 Drukātie materiāli – bukleti, infografikas, plakāti u. c. 

 Tiešā komunikācija – konsultācijas CFLA klientu apkalpošanas centrā Rīgā un 

reģionālajās nodaļās, konsultācijas pa informatīvo tālruni, e-pastu, semināri, konferences. 

http://www.esfondi.lv/
http://www.em.gov.lv/
http://www.izm.gov.lv/
http://www.km.gov.lv/
http://www.lm.gov.lv/
http://www.sam.gov.lv/
http://www.tm.gov.lv/
http://www.mk.gov.lv/
http://www.vm.gov.lv/
http://www.esfondi.vm.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.zm.gov.lv/
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KOMUNIKĀCIJAS PASĀKUMI UN TO VEIDI 

 

Balstoties uz stratēģijā definētajiem mērķiem un vēstījumiem, ES fondu vadībā iesaistītās 

institūcijas izstrādā ikgadējos komunikācijas plānus, kuros paredz pasākumus mērķa grupu 

informēšanai un izpratnes par ES fondu ieguldījumu veicināšanai. Lai nodrošinātu finansiāli un 

stratēģiski efektīvu komunikāciju, ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas plāno kopīgus 

komunikācijas pasākumus, piemēram, potenciālo finansējuma saņēmēju informēšanas 

seminārus, kuros piedalās vairāku institūciju runas personas un tiek aptverts plašāks tematu 

loks. 

 

 

Galvenie komunikācijas pasākumi  

Komunikācijas pasākums Mērķis un saturs Mērķa grupas Iesaistītās 

institūcijas 

Informatīvo materiālu sagatavošana 

Infografiku, informācijas 

stendu, plākšņu un plakātu, 

reprezentācijas priekšmetu 

izdales materiālu, video sižetu 

u. c. materiālu izstrāde 

Mērķis – izveidot uzskatāmu 

informatīvo bāzi projektu un 

to rezultātu komunikācijai. 

Saturs – ES fondu un 

projektu nosaukumu 

klātbūtnes sajūtas 

nodrošināšana, statistikas un 

projektu rezultātu 

komunikācija 

Valsts 

pārvaldes un 

ES fondu 

vadībā 

iesaistīto 

iestāžu 

darbinieki, 

mediji un 

informācijas 

starpnieki, 

sabiedrība 

kopumā 

Vadošā iestāde, 

atbildīgās 

iestādes, 

sadarbības iestāde 

Vienotas informatīvās platformas attīstīšana, aktivizēšana un lietojamības vienkāršošana 

 Tīmekļa vietnes 

www.esfondi.lv 

pilnveidošana 

 Visu iesaistīto institūciju 

tīmekļa vietņu sadaļu par ES 

fondiem aktualizēšana 

 Tīmekļa vietnes 

www.esfondi.lv 

pārveidošana par vienoto 

tīmekļa vietni 

Mērķis – strukturēta 

informācija finansējuma 

saņēmējiem un 

informatīvajiem starpniekiem 

vienuviet. 

Saturs – viegli uztverama un 

praktiski izmantojama 

informatīvā platforma, kuras 

primārā auditorija ir 

potenciālie un faktiskie 

projektu īstenotāji 

 

Potenciālie un 

faktiskie ES 

fondu 

finansējuma 

saņēmēji,  ES 

fondu vadībā 

iesaistīto 

iestāžu 

darbinieki 

Vadošā iestāde, 

atbildīgās 

iestādes, 

sadarbības iestāde 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/
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Mediju attiecības 

 Preses paziņojumi 

 Iniciēta publicitāte 

(intervijas, komentāri u. c.) 

 Preses konferences 

 Informācijas sniegšana pēc 

mediju pieprasījuma 

Mērķis – proaktīva 

komunikācija par ES fondu 

aktualitātēm, operatīva 

informācijas sniegšana pēc 

mediju pieprasījuma. 

Saturs – ES fondu 

aktualitātes, vadības sistēma, 

pieejamais finansējuma 

apjoms, projektu pieteikšanas 

kārtība, nozaru attīstība, 

balsoties uz ES fondu 

ieguldījuma prioritātēm u. c. 

Mediji, 

informācijas 

starpnieki un 

partneri 

Vadošā iestāde, 

atbildīgās 

iestādes, 

sadarbības iestāde 

Sociālo mediju aktivitātes 

Sociālo mediju ziņu plānošana 

un sagatavošana saskaņā ar 

kopējo ES fondu specifisko 

atbalsta mērķu plānu 

Mērķis – veidot operatīvu un 

vizuāli bagātu informatīvo 

plūsmu, veicināt 

atgriezeniskās saites 

veidošanu ar mērķa grupām. 

Saturs – īsi vēstījumi 

kombinācijā ar vizuāliem 

akcentiem – fotogrāfijām no 

pasākumiem, video, 

infografikām u. c. 

Sabiedrība 

kopumā  

Vadošā iestāde, 

atbildīgās 

iestādes, 

sadarbības iestāde 

 

Informatīvo pasākumu organizēšana 

 ES fondu ikgadējais plaša 

mēroga komunikācijas 

pasākums par ES fondu 

ieguldījumu Latvijā 

 Semināri 

 Forumi 

 Konsultācijas potenciālajiem 

projekta iesniedzējiem 

 

Mērķis – veicināt sabiedrības 

izpratni par ES fondu 

ieguldījumu, veidot dialogu ar 

finansējuma saņēmējiem, 

informēt par iespējām pieteikt 

projektus. 

Saturs – specifisko atbalsta 

mērķu ieviešanas gaita, atbalsta 

saņemšanas nosacījumi, 

pieteikšanās kārtība, projektu 

īstenošanas nosacījumi, biežāk 

pieļautās kļūdas, veiksmīgā 

pieredze, sasniegtie rādītāji u. c. 

Potenciālie un 

faktiskie ES 

fondu 

finansējuma 

saņēmēji, 

mediji un citi 

informācijas 

starpnieki 

Sadarbojoties 

vadošajai iestādei, 

atbildīgajām 

iestādēm un 

sadarbības 

iestādei 

 

Konsultācijas 

Konsultācijas potenciālajiem un 

faktiskajiem projektu 

īstenotājiem CFLA klientu 

apkalpošanas centrā Rīgā un 

Mērķis – informēt un 

konsultēt potenciālos projektu 

iesniedzējus par iespējām 

saņemt finansējumu projektu 

īstenošanai, projektu 

Potenciālie un 

faktiskie ES 

fondu 

finansējuma 

Sadarbības 

iestāde 
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reģionālajās nodaļās īstenošanas praktiskajiem 

aspektiem u. c. 

Saturs – specifisko atbalsta 

mērķu programmu projektu 

pieteikšanas kritēriji, kārtība, 

projektu īstenošana, 

uzraudzība u. c. 

saņēmēji 
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ES FONDU KOMUNIKĀCIJAS EFEKTIVITĀTES IZVĒRTĒŠANAS MODULIS 

 

ES fondu komunikācijas efektivitāte tiek izvērtēta, veicot kvantitatīvos socioloģiskos 

mērījumus saskaņā ar no stratēģijas izrietošo ikgadējo komunikācijas plānu. Komunikācijas 

efektivitātes mērījumi tiek veikti pēc trim kritērijiem: 

 

 sabiedrības informētības līmenis par ES fondiem; 

 sabiedrības izpratnes līmenis par ES fondiem; 

 sabiedrības uzticības līmenis ES fondiem un to ieguldījumam Latvijā. 

 

Kvantitatīvie mērījumi – sabiedriskās domas aptaujas.  
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Lai izvērtētu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju īstenoto komunikācijas pasākumu kvalitāti, 

efektivitāti un lietderību, gan ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vidū – 2017. 

gadā, gan perioda noslēgumā tiks veikts Komunikācijas pasākumu izvērtējums, izmantojot 

ārpakalpojumu.  

Balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, tiks  pilnveidoti komunikācijas pasākumi, kā arī 

atbilstoši pēc nepieciešamības precizēta Komunikācijas stratēģija. Izvērtējuma rezultāti tiks 

publicēti ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv, kā arī prezentēti Komunikācijas vadības grupā 

un ar tiem iepazīstināta Uzraudzības komiteja.  

 

 

http://www.esfondi.lv/
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ES FONDU KRĪZES KOMUNIKĀCIJAS PLĀNS 

ES fondu krīzes komunikācijas plāns ir izstrādāts, lai apzinātu potenciālos fondu vadības un 

komunikācijas riskus un noteiktu nepieciešamās darbības gadījumos, kad konkrētā situācija 

identificējama kā krīze. 

Ar krīzi šī plāna ietvaros tiek saprasts notikums vai situācija, kas var negatīvi ietekmēt ES 

fondu vadības procesu reputāciju vai apdraudēt veiksmīgu ES fondu ieviešanas gaitu. 

Piemēram, aizdomas par it kā negodprātīgi īstenotu ES fondu projektu vai noraidīto ES 

fondu projektu pieteicēju pretenzijas, apšaubot godprātīgu pieeju projektu iesniegumu 

vērtēšanai un godīgas konkurences nodrošināšanu, kas draud izraisīt negatīvas publicitātes 

vilni u. c. 
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Krīzes riska faktoru analīze 

Mērķa grupa Būtiskākie riski Riska mazināšanas pasākumi Riska situācijas rezultātā radušos seku mazināšana 

Faktiskie labuma guvēji Projektu izvērtētāju 

objektivitātes 

apšaubīšana, ES fondu 

līdzekļu efektīvas 

īstenošanas apšaubīšana. 

Negatīvas publicitātes 

iniciēšana plašsaziņas 

līdzekļos 

Vadošajai iestādei, atbildīgajām iestādēm un 

sadarbības iestādei: 

 nodrošināt visus priekšnoteikumus efektīvu, 

kvalitatīvu un konkurētspējīgu projektu īstenošanai  

 veicināt atklātību un caurspīdīgumu ES fondu 

ieviešanā  

Vadošajai iestādei, atbildīgajām iestādēm un sadarbības 

iestādei: 

 argumentēti jāpamato ES fondu līdzekļu godprātīga 

ieguldīšana apšaubīto projektu gadījumos 

 jānodrošina veiksmīgo, labo ES fondu īstenošanas 

piemēru atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos 

Plašsaziņas līdzekļi Neprecīza, kļūdaina 

informācija medijos 

un/vai negatīva 

publicitāte 

Vadošajai iestādei, atbildīgajām iestādēm un 

sadarbības iestādei:  

 jāveic ikdienas mediju monitorings  

 jānodrošina precīzas, skaidras un nepārprotamas 

informācijas sniegšana medijiem 

 jāsekmē informācijas pieejamība un skaidrojošais 

darbs, lai uzlabotu žurnālistu zināšanu līmeni ES 

fondu jautājumos 

 jāsniedz objektīvi argumenti situācijās, kad radušās 

kļūdas vai problēmas, realizējot ES fondu 

projektus 

 jānovērš ar reputāciju saistītas krīzes situācijas, kas 

var sekmēt negatīvu publicitāti 

Vadošajai iestādei, atbildīgajām iestādēm un sadarbības 

iestādei: 

 jāreaģē uz kļūdaini publicēto informāciju, to labojot 

Finansējuma saņēmēji 

un projektu iesniedzēji 

Kvalitātes neatbilstība, 

piemēram, īstenotajiem 

projektiem vai projektu 

iesniegumu 

dokumentācijai 

Sadarbības iestādei un atbildīgajām iestādēm: 

 skaidrot šādu problēmu cēloņus un risinājumus, lai 

izvairītos no šādām situācijām 

Sadarbības iestādei: 

 sniegt konsultācijas projektu pieteikumu 
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iesniedzējiem  

Kavēta ES fondu 

līdzekļu izmaksa, ja 

finansējuma saņēmējs 

nav iesniedzis 

nepieciešamo 

dokumentāciju 

Sadarbības iestādei un atbildīgajām iestādēm: 

 jāskaidro līdzekļu izmaksas procedūra – 

dokumentu iesniegšanas kārtība u. c., kā arī jāveic 

nepieciešamās darbības, lai situāciju atrisinātu 

Sadarbības iestādei: 

 tiešajā komunikācijā ar finansējuma saņēmēju 

jāskaidro nepieciešamie priekšnosacījumi ES 

fondu līdzekļu izmaksai 

Būtiska sadārdzinājuma 

veidošanās, īstenojot ES 

fondu projektus, 

piemēram, objektīvi 

neparedzētu apstākļu dēļ 

mainījušies izcenojumi 

Vadošajai iestādei, atbildīgajām iestādēm un 

sadarbības iestādei:  

 veicināt finansējuma saņēmēju izpratnes līmeni par 

riska faktoriem, kas jāņem vērā projekta 

pieteikuma izstrādes laikā 

Nav iespējams ietekmēt 

Nespēja īstenot projektu, 

piemēram, gadījumos, 

kad banka atsaka 

aizdevumu vai kad 

konkrētajai programmai 

pietrūkst līdzekļu, kā arī 

nepārdomāti īsu termiņu 

dēļ 

Atbildīgajām iestādēm: 

 nodrošināt ES fondu plānošanas periodam 

atbilstošu specifisko atbalsta mērķu ieviešanas 

plāna īstenošanu 

 nosakot kritērijus, veicināt kvalitatīvu un 

konkurētspējīgu projektu īstenošanu 

 

 

Sarežģīta dokumentu 

valoda un/vai 

procedūras, kas var kavēt 

projektu sagatavošanu. 

Standartiem neatbilstoša 

saskarsmes kultūra, 

sniedzot konsultācijas 

projektu iesniedzējiem 

u. c. klientiem 

Sadarbības iestādei vai atbildīgajām iestādēm: 

 iespēju robežās sniegt atbalstu projektu 

iesniedzējiem 

 nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu klientu 

apkalpošanas praksi 

 

Negodprātīgas Sadarbības iestādei un atbildīgajām iestādēm:  
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konkurences apstākļi  veicot uzraudzības darbu, veicināt godīgas 

konkurences apstākļus 

 pārkāpumu konstatēšanas gadījumos informēt 

atbilstošās kompetentās iestādes 

ES fondu vadībā 

iesaistītās iestādes 

Ētikas pamatprincipu 

pārkāpumi 

Vadošajai iestādei, sadarbības iestādei un atbildīgajām 

iestādēm:  

 nodrošināt ētikas pamatprincipu ievērošanu starp 

darbiniekiem 

 

Nekoordinēta 

komunikācija – 

pretrunīga informācija 

no dažādām fondu 

vadībā iesaistītajām 

iestādēm 

Vadošajai iestādei, sadarbības iestādei un atbildīgajām 

iestādēm:  

 nodrošināt saskaņotu publisko informāciju 

 veicināt efektīvu un savlaicīgu savstarpējo 

informācijas apriti 
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Krīzes komunikācijas rīcības plāns 

 

Ņemot vērā ES fondu ieguldījuma īstenošanas specifiku un rīcības plānošanu potenciālajās krīzes situācijās, tiek nodalīti šādi darbības līmeņi: 

1) institūcijas līmenis – kad risks un/vai krīze skar vienu institūciju; 

2) starpinstitucionālais līmenis – kad risks un/vai krīze skar vairākas institūcijas; 

3) sistēmas līmenis – kad risks un/vai krīze skar ES fondu vadības sistēmu kopumā. 

Veicamās 

darbības 

Institūcijas līmenis Starpinstitucionālais līmenis Sistēmas līmenis 

1. Riska un/vai 

krīzes situācijas 

identificēšana 

 Publikācijas, informācija sociālajos tīklos, runas publiskajā telpā, ekspertu viedokļi, korespondence u. c. 

2. Situācijas 

analīze un 

lēmuma 

pieņemšana 

Komunikācijas speciālists analizē 

situāciju un pieņem lēmumu. 

Vienlaikus informē vadošo iestādi 

un nepieciešamības gadījumā 

sasauc krīzes komunikācijas 

komandu 

Vadošā iestāde un iesaistīto iestāžu 

komunikācijas speciālisti nodrošina 

informācijas apmaiņu starp institūcijām un 

sniedz vienotu informāciju plašsaziņas 

līdzekļiem, kā arī citiem informatīvajiem 

starpniekiem. Nepieciešamības gadījumā 

izveido darba grupu rīcības koordinēšanai 

Vadošā iestāde identificē krīzi, analizē 

situāciju un pieņem lēmumu par krīzes 

specifikai atbilstošas darba grupas 

sasaukšanu 

3. Konkrēta 

rīcība 

Operatīva atbilde, mērķa grupu 

informēšana, citu ekspertu 

piesaiste, informācijas 

precizēšana u. c. 

Mērķtiecīga rīcība – publikācijas, informatīvie 

pasākumi u. c. 

Krīzes darba grupa analizē situāciju, 

izstrādā stratēģiju un koordinē rīcību 

4. Ziņojums par 

rezultātiem 

Par rīcību, veiktajiem 

pasākumiem un krīzes situācijas 

statusu institūcija informē vadošo 

iestādi 

Komunikācijas vadības grupas informēšana Vadošā iestāde informē ES fondu 

uzraudzības komiteju. Ja nepieciešams, 

informē MK, Saeimu 

5. Novērtējums Tiek veikta darbību pašvērtēšana, Komunikācijas vadības grupa novērtē Krīzes darba grupa novērtē notikumu 
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analizējot notikumu 

atspoguļojumu plašsaziņas 

līdzekļos, ekspertu vērtējumu 

u. c. Izdarot secinājumus, var tikt 

pieņemts lēmums veikt korekcijas 

iestādes krīzes komunikācijas 

plānā 

notikumu atspoguļojumu plašsaziņas 

līdzekļos, komunikācijas efektivitāti u. tml. 

Izdarot secinājumus, var tikt pieņemts lēmums 

veikt korekcijas iestāžu krīzes komunikācijas 

plānos 

atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos, 

ekspertu vērtējumu, komunikācijas 

efektivitāti u. tml. Izdarot secinājumus, 

var tikt pieņemts lēmums veikt 

korekcijas ES fondu krīzes 

komunikācijas plānā 

6. Reaģēšanai 

atvēlētais laiks 

Lēmuma pieņemšanai un rīcības sākšanai noteiktais laiks ir līdz 24 h kopš krīzes situācijas identificēšanas brīža 
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RESURSI INFORMATĪVO UN PUBLICITĀTES PASĀKUMU 

ĪSTENOŠANAI NO TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS 

ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ietvaros 

saņems ES fondu tehniskās palīdzības finansējumu, lai nodrošinātu informatīvo un 

publicitātes pasākumu īstenošanu saskaņā ar stratēģiju.  

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas "Izaugsme 

un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Eiropas Sociālā fonda 

atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai””, 2.11. prioritārā virziena 

„Tehniskā palīdzība „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas 

fondu ieviešanai un vadībai”” un 2.12. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība 

„Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” projektu 

iesniegumu atlases pirmās kārtas noteikumi” darbības programmas “„Izaugsme un 

nodarbinātība” 10.1.2. atbalsta mērķa „Paaugstināt informētību par Kohēzijas 

politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem” 

ietvaros laika posmā no 2015. – 2018. gadam tehniskās palīdzības pieejamais 

finansējums ir 2 670 389 eiro, tai skaitā, Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 2 269 

831 eiro apmērā un nacionālais publiskais finansējums 400 558 eiro apmērā.  

Kopējais 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības indikatīvais 

finansējums stratēģijas īstenošanai ir 5,6 miljoni eiro.  

Atbilstoši ES fondu nacionālajam regulējumam nākamais tehniskās palīdzības 

plānošanas posms plānots no 2019. – 2022. gadam. ES fondu tehniskās palīdzības 

finansējums informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošanai tiks nodrošināts līdz 

2014. – 2020. gada plānošanas perioda beigām. 
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ATBALSTS FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJU KOMUNIKĀCIJAS 

AKTIVITĀTĒM 

 Lai palīdzētu ES fondu finansējuma saņēmējiem nodrošināt ES fonda projekta 

publicitāti 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas periodam tiks izstrādātas “Eiropas 

Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas 

Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”. Tās izstrādātas, balstoties uz Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2013. gada 17. decembra regulas (EK) Nr.1303/2013 XII pielikuma “Informācija 

un komunikācija par atbalstu no fondiem” 2.2. sadaļu “Atbalsta saņēmēju pienākumi”. 

Vadlīnijās skaidrotas EK noteiktās obligātās ES fondu projektu publicitātes prasības, obligāti 

noteikto vizuālo elementu ansambļa un tā elementu lietošana, kā arī izlasāmas rekomendācijas 

sekmīgai komunikācijai par ES fondiem. 

 Lai atvieglotu plakātu, stendu un plākšņu maketu izstrādi atbilstoši ES fondu 

publicitātes vadlīnijās aprakstītajiem noteikumiem, vadošās iestādes administrētajā vienotajā 

tīmekļa vietnē www.esfondi.lv tiks ievietots rīks, ar kura palīdzību projektu īstenotājiem būs 

iespēja izveidot gatavu plakāta, stenda vai plāksnes maketu. Tajā būs iekļauta un pareizi 

izvietots vizuālo elementu ansamblis, obligāti izvietojamā informācija, kā arī papildus 

informācija pēc projektu īstenotāja ieskatiem. 

 Ikviens projektu īstenotājs par neskaidriem jautājumiem saistībā ar komunikāciju 

aicināts vērsties pie sadarbības iestādes CFLA vai vadošās iestādes. Kontakti saziņai gan 

rakstiski, gan pa tālruni, ievietoti gan vienotajā tīmekļa vietnē www.esfondi.lv, gan CFLA 

mājaslapā. Tīmekļa vietnē www.esfondi.lv tiks izveidota arī saziņas forma.  

 Tāpat ikviens projektu īstenotājs var klātienē konsultēties CFLA klientu 

apkalpošanas centrā un reģionālajās nodaļās, kā arī piedalīties semināros, kuros ir iespēja 

saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.  
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PAR ES FONDU KOMUNIKĀCIJU ATBILDĪGĀS 

KONTAKTPERSONAS 

Institūcija Pārstāvis Tālrunis E-pasta adrese 

Finanšu ministrija 

Komunikācijas departamenta 

vecākā eksperte 

Zaiga Puškina 

67095656 zaiga.puskina@fm.gov.lv 

Komunikācijas departamenta 

vecākā eksperte 

Lauma Silakaktiņa 

67083990 lauma.silakaktina@fm.gov.lv 

Valsts kase 

Eiropas lietu departamenta 

vecākais referents 

Kaspars Braže 

67094228 kaspars.braze@kase.gov.lv 

Revīzijas iestāde 

Komunikācijas departamenta 

vecākā eksperte 

Maruta Laģe 

67095417 maruta.lage@fm.gov.lv 

Ekonomikas 

ministrija 

Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja 

Evita Urpena 

67013240 evita.urpena@em.gov.lv 

ES fondu ieviešanas departamenta 

ES fondu publiskās 

infrastruktūras nodaļas vecākā 

eksperte 

Inese Bērziņa 

28363725 

 
inese.berzina@em.gov.lv 

Tieslietu ministrija 

Komunikācijas un tehniskā 

nodrošinājuma nodaļas vadītāja 

Laura Majevska 

28363725 laura.majevska@tm.gov.lv 

Projektu departamenta Plānošanas 

un kontroles nodaļas vadītāja 

Inta Remese 

67036853 inta.remese@tm.gov.lv 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

Struktūrfondu departamenta 

Finansēšanas un projektu nodaļas 

projektu vadītāja 

Inga Misiņa 

67047937 inga.misina@izm.gov.lv 

Kultūras 

ministrija 

Eiropas Savienības fondu 

departamenta Eiropas Savienības 

fondu uzraudzības nodaļas 

vadītāja 

67330326 evija.varna@km.gov.lv 

mailto:zaiga.puskina@fm.gov.lv
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Evija Vārna 

Eiropas Savienības fondu 

departamenta Eiropas Savienības 

fondu uzraudzības nodaļas vecākā 

referente 

Agnese Marnica 

67330225 agnese.marnica@km.gov.lv 

Labklājības 

ministrija 

Komunikācijas nodaļas vadītāja 

Marika Kupče 
67021581 marika.kupce@lm.gov.lv 

ES struktūrfondu departamenta 

vecākā eksperte 

Ineta Mača 

67021595 ineta.maca@lm.gov.lv 

Satiksmes 

ministrija 

Sabiedrisko attiecību speciālists 

Rolands Rumba 
67028390 rolands.rumba@sam.gov.lv 

Valsts kanceleja 

Eiropas Savienības struktūrfondu 

departamenta konsultante-

tehniskās palīdzības projekta 

vadītāja 

Baiba Jakovļeva 

67082914 baiba.jakovleva@mk.gov.lv 

Veselības 

ministrija 

Eiropas Savienības fondu 

departamenta Eiropas Savienības 

finansēšanas plānošanas, 

izvērtēšanas un uzraudzības 

nodaļas vecākā referente 

Inga Baranova 

67876035 inga.baranova@vm.gov.lv 

Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja 

Kristīne Kļaveniece 

67026466 
kristine.klaveniece@varam.go

v.lv 

Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vecākā referente 

Laura Jansone 

67026418 laura.jansone@varam.gov.lv 

Zemkopības 

ministrija 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Rūta Rudzīte 
67027498 ruta.rudzite@zm.gov.lv 

Centrālā finanšu 

un līgumu 

aģentūra 

Sabiedrisko attiecību vadītāja 

Daiga Reihmane 
26820413 daiga.reihmane@cfla.gov.lv 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ieva Luste 
26019685 ieva.luste@cfla.gov.lv 
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TERMINU UN ABREVIATŪRU SKAIDROJUMS 

 

AFI – Attīstības finanšu institūcija 

Atbildīgās iestādes – deviņu nozaru ministrijas un Valsts kanceleja 

CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

Darbības programma – ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda Latvijas 

darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 

EK – Eiropas Komisija 

E-kohēzija – EK iniciatīva un regulējums, lai nodrošinātu, ka visa informācijas 

apmaiņa starp finansējuma saņēmējiem un ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām 

notiek, izmantojot elektronisko datu apmaiņas sistēmu, tajā skaitā primārā datu 

ieguve auditiem 

EM – Ekonomikas ministrija 

Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds – Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds 

ES – Eiropas Savienība 

ES Regula 1303/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra 

Regula (EK) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 

un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 

fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 

FM – Finanšu ministrija 

IKT – informācijas komunikācijas tehnoloģijas 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 

KM – Kultūras ministrija 

KVG – komunikācijas vadības grupa, ko veido visu ES fondu vadībā iesaistīto 

iestāžu, kā arī sociālo un sadarbības partneru iestāžu pārstāvji 

LIAA – Latvijas Investīciju attīstības aģentūra 

LM – Labklājības ministrija 

MK noteikumi Nr. 87 – Ministru kabineta 17.02.2015. noteikumi “Kārtība, kādā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada 

plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību 

ievērošana” 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

Sabiedriskās domas aptaujas – tirgus un sociālo pētījumu aģentūras “Latvijas 

Fakti”, kā arī tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra “SKDS” veiktās 

ikgadējās aptaujas “Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu 

apguvi Latvijā” 

Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

SAM – specifiskais atbalsta mērķis 

SM – Satiksmes ministrija 

“Eiropa 2020” – stratēģija “Eiropa 2020”: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 

iekļaujošai izaugsmei 

TM – Tieslietu ministrija 
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Vadošā iestāde – Finanšu ministrija 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra 

VK – Valsts kanceleja 

VM – Veselības ministrija 

VSID – Valsts stratēģiskais ietvardokuments 

ZM – Zemkopības ministrija 

 


