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Eiropas Savienības fondu komunikācijas vadības grupas 

2015. gada 7. septembra sanāksmes protokols 
 

Rīgā 

Sanāksmes sākums: 14:00 
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Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta vecākā eksperte 

Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta vecākā eksperte 
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L. Silakaktiņa 
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Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa 

Kurzemes plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas 

centra vadītāja 
Baiba Kūma 

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evita Urpena 
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Inese Bērziņa 
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Baiba Jakovļeva 
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attiecību nodaļas Vecākā referente 
Benita Lagzdiņa 

Nodarbinātības valsts aģentūras ESFD Projektu atbalsta un 

finanšu nodaļas tehniskās palīdzības projekta vadītāja 
Elvīra Kulberga 

Tieslietu ministrijas Projektu departamenta direktora p.i. Inta Remese 

Tieslietu ministrijas Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā 
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Ilze Ārnesta 
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vadītāja 
Daiga Reihmane 

Labklājības ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Kancēna 
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vadītāja 
Daina Šulca 
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finanšu instrumentu departamenta projektu vadītāja 
Inga Misiņa 

Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta 
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1. 2007. – 2013. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu VSID prioritāšu, 

pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes noslēguma (ex-post) 

komunikācijas pasākumu izvērtējums 

Z. Puškina atklāj sanāksmi un dod vārdu L. Silakaktiņai, kas informē ES fondu 

komunikācijas vadības grupu par līdz 2015. gada 11. decembrim veicamo 2007. – 2013. 

gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu VSID prioritāšu, pasākumu un 

aktivitāšu ieviešanas efektivitātes noslēguma (ex-post) komunikācijas pasākumu 

izvērtējumu, kuru nodrošinās tas pats uzņēmums, kas 2011. gadā veicis vidusposma 

izvērtējumu – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAFEGE BALTIJA”. Šobrīd iepirkums 

ir noslēdzies, vēl jānoslēdz līgums. Izvērtējuma nepieciešamību nosaka gan Regula, gan 

2007. – 2013.gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģija. Šajā izvērtējumā tāpat kā 

iepriekšējā vidusposma izvērtējumā tiks vērtēta ES fondu komunikācijas pasākumu 

efektivitāte un lietderība, vai rezultāti attaisno izmantotos līdzekļus utml. Šis ir noslēguma 

izvērtējums, kas raksturos ES fondu komunikācijas pasākumu efektivitāti un lietderību 

kopumā visā 2007. – 2013. gada plānošanas periodā – vai ir kādi ieteikumi, vai varējām 

rīkoties efektīvāk, kā uzlabot komunikāciju turpmāk.  

Pētījumā iegūtajiem datiem ir jābūt salīdzināmiem ar vidusposma izvērtējuma datiem, 

tādēļ tiks pielietota tā pati metodoloģija – dokumentu analīze, anketēšana, fokusgrupu 

diskusijas un padziļinātās intervijas. Informācijai – oktobrī norisināsies intervijas un 

fokusgrupu diskusijas ar ES fondu komunikācijā iesaistītajām personām no dažādām 

iesaistītajām institūcijām. Pētnieki šādi gūs informāciju, kā mēs uzskatām, kā ir bijis, ko 

esam darījuši, kā esam īstenojuši komunikācijas pasākumus, lai varētu tos izvērtēt. Tiks 

sagatavots saraksts ar cilvēkiem, pie kuriem pētījuma autori var vērsties. 

Z. Puškina informē, ka provizoriski oktobrī mēs vai iepirkumā uzvarējušais uzņēmums 

sazināsimies ar KVG dalībniekiem. Z.Puškina akcentē, ka viena no problēmām, veicot 

pētījumu, varētu būt, ka ir mainījušies darbinieki, kas strādā ar ES fondu komunikācijas 

jautājumiem, līdz ar to ir risks, cik daudz katrs no mums varēs runāt par iepriekšējā perioda 

pieredzi. Līdzīgi ir bijis arī ar 2014. – 2020. gada plānošanas perioda komunikācijas 

stratēģijas izstrādi – ļoti daudzi cilvēki nebija ilgstoši darbojušies ar iepriekšējo, tāpēc bija 

grūti izteikt konkrētus ierosinājumus jaunajai stratēģijai. 

 

2. Ikgadējā Vadošās iestādes organizētā plaša mēroga komunikācijas kampaņa 

Z. Puškina informē, ka arī šogad Vadošā iestāde organizē ikgadējo plaša mēroga 

komunikācijas kampaņu par ES fondu ieguldījumiem iepriekšējā periodā un jaunajā 

plānošanas periodā iecerēto, sasniedzamo. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, lai īstenotu 

kampaņu, tiks izmantots ārpakalpojums. Iepirkuma rezultātā šobrīd esam noslēguši līgumu 

ar aģentūru, kas izstrādā kampaņas koncepciju un nodrošinās tās izpildi. Pamatā kampaņa 

sastāv no trim komponentēm. Pirmā no tām ir fotosērija masu un sociālajos medijos par jau 

īstenotajiem projektiem ar nosaukumu “ES fondi. Toreiz un tagad”. Tie būs apkopoti labās 

prakses piemēri – fotogalerija rādīs, kā izskatījās pirms un pēc konkrēta ES fondu projekta 

īstenošanas – kāds ir ieguvums sabiedrībai, kādi rezultāti sasniegti. Iestādes aicinātas 

ieteikt labās prakses piemērus fotogalerijas izveidei, nosūtot tos uz Zaigas Puškinas e-

pastu. Esam jau skatījuši informāciju – labās prakses piemērus, kurus iestādes sniegušas 

pusgada informatīvā ziņojuma sagatavošanai. Tomēr, ja ir kaut kas papildus, kas, kā jūs 

redzat, tiešām labi izskatītos fotogalerijā un bildēs, lūgums padalīties.  

L. Silakaktiņa piebilst, ka projektu fotogrāfijas arī pats izpildītājs ir gatavs uzņemt, 

sarunāt fotogrāfu un nofotografēt, līdz ar to Jums nav obligāti jābūt bildēm – galvenais ir 

pats piemērs – projekts, kas būtu veiksmīgi parādāms fotogalerijā. 

Z. Puškina turpina, ka bažas varētu būt par attēlu iegūšanu “pirms” projekta īstenošanas 

uzsākšanas. Šeit risinājums būs sazināties ar projekta īstenotājiem un noskaidrot, vai 

viņiem šādas bildes ir pieejamas. 
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Otrā kampaņas sadaļa ir publicitātes kampaņa, tātad intervijas, raksti, sižeti u.c. Šeit 

visticamāk Jūsu iesaiste nebūs nepieciešama, bet, ja tomēr kāda informācija mums iztrūks, 

tad sazināsimies ar Jums. 

Trešā kampaņas komponente ir dalība “Staro Rīga” festivālā, veidojot gaismas instalāciju 

uz Finanšu ministrijas sienas. Arī šogad meklējām veidu, kā “izcelties” uz citu festivāla 

dalībnieku fona, tāpēc izmantosim līdz šim Latvijā reti izmantotu “papildinātās” realitātes 

tehnoloģiju. Princips, kā šāda tehnoloģija redzama realitātē, ir līdzīgs kā ar 3D brillēm. Uz 

ministrijas ēkas tiks izveidota gaismas projekcija un pie ēkas uz ielas tiks novietoti trīs 

teleskopi, un, skatoties caur šiem teleskopiem, cilvēki redzēs daudz vairāk, nekā tie, kas iet 

garām un skatās tikai uz sienas projekciju. Papildus šogad mums ir lieliska iespēja 

instalāciju mazākā mērogā pārnest uz Latvijas reģioniem, ne tikai, kā ierasts, parādīt Rīgā. 

Instalāciju vēlamies izvietot jau esošos un ieplānotos ES fondu pasākumos, kas 

norisināsies oktobrī un novembrī.  

L. Silakaktiņa piebilst, ka projekcija tiktu izvietota telpās, nevis uz ēkas fasādes, 

piemēram, semināra kafijas pauzē uz telpas aizmugurējās sienas vai citā telpā, piemēram, 

vestibilā tiek demonstrēta projekcija, un caur teleskopiem var papildus paskatīties 3D 

projekcijas. Tas arī varētu lielākā mērā piesaistīt dalībnieku uzmanību šim pasākumam, 

padarītu to atraktīvāku. Kampaņa jāīsteno līdz novembra beigām, līdz ar to šī iespēja 

attiecas tikai uz tādiem pasākumiem, kas norisināsies līdz 30. novembrim. 

Z. Puškina papildina, ka attiecīgi laika posms, kurā instalācija ir pieejama izvietošanai 

reģionos, ir no 19. oktobra līdz novembra beigām, izlaižot 18.-23.novembri, kad tā būs 

“Staro Rīga 2015” festivālā. Tātad, iespēja attiecas uz pasākumiem, kas notiek laikā no 

19.oktobra līdz 17.novembrim un 24.-30.novembrī. Šobrīd mēs skatāmies uz Ekonomikas 

ministrijas pusi – varētu pievienoties Jūsu forumiem “Atbalsts uzņēmējiem”, savukārt par 

pārējām iespējām skatīsim vēl šīs nedēļas laikā. 

 

3. ES fondu Komunikācijas plāna progress un nepieciešamie grozījumi 

Z. Puškina lūdz katru no iestādēm informēt par Komunikācijas plāna progresu, 

nepieciešamajiem grozījumiem un to, vai redzat kādas iespējas šo “Staro Rīga” instalāciju 

demonstrēt arī Jūsu pasākumos reģionos. Z. Puškina dod vārdu Ekonomikas ministrijai. 

I.Bērziņa informē, ka EM ir plānoti 9 pasākumi “Atbalsts uzņēmējiem”. Paldies visiem 

kolēģiem par atbalstu – jau ir zināmas telpas, ir sagatavots pasākumu grafiks, ir nosegtas 

visas uzņēmējiem saistošās tēmas (piedalās EM, LIAA, Altum, NVA, LAD, VARAM). 

Pasākumu datumi ir saskaņoti ar VARAM – tie nepārklājas. Paldies arī plānošanas 

reģioniem par palīdzību telpu meklēšanā un arī dažu pozīciju apmaksāšanā! Par pārējo 

Komunikācijas plānā ir vēl grūti komentēt, jo ir vēl daudzdzīvokļu māju aktivitāte, un, vai 

kādus pasākumus būs nepieciešams rīkot, zināsim oktobra vidū, varbūt viss paliks tikai 

plānu līmenī. Vēl ir pasākums par uzvedības maiņu, ilgtspējīgu domāšanu, taču tas arī tikai 

plānu stadijā.  

Z. Puškina piebilst, ka par ideju, ka pievienojamies Ekonomikas ministrijas pasākumiem 

ar gaismas projekciju, tiks izrunāts atsevišķā sanāksmē. 

I.Bērziņa tam piekrīt. Liepājā būs telpas jaunajā koncertzālē. Tur vietas noteikti pietiktu, 

jāvērtē vienīgi, kā būs ar telpu īri, apmaksu. Jēkabpilī notiks 27.oktobrī, Madonā pilsētas 

domē. 

Z. Puškina norāda, ka pasākumu datumi un vietas jau ir saņemtas un par to paldies, 

savukārt pārējo izrunāsim atsevišķi. Z. Puškina dod vārdu Valsts kancelejai. 

B. Jakovļeva (VK) informē, ka pagājušā perioda projekti faktiski ir beigušies, un jaunā 

perioda projekti vēl nav sākušies, tādēļ nekas jauns komunikācijā netiek plānots. 

Z. Puškina dod vārdu VARAM.  

B. Lagzdiņa (VARAM) informē, ka jau ir iesūtījusi informāciju par plānotajiem 

pasākumiem 4., 6.novembrī, 11., 13. novembrī, 19., 20.novembrī, 25., 27.novembrī un 2., 

4.decembrī. Par tēmām un plānoto auditoriju – plānojam aicināt uzņēmējus, piedalīsies 

Ekonomikas ministrija, personas, kas ir piedalījušās zaļajā iepirkumā, personas, kas plāno 
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piedalīties zaļajā iepirkumā. Tie būs semināri pašvaldībām un uzņēmējiem. Seminārus 

plānojam divu dienu garumā – vienā dienā koncentrēsimies uz pašvaldību projektiem, bet 

otrā runāsim par uzņēmēju projektiem. Semināru programma vēl nav izstrādāta.  

D. Reihmane izsaka šaubas, vai ir pamatoti pasākumu dalīt divās dienās, nevis apvienot 

vienā. Starp abām šīm dienām ir Ekonomikas ministrijas forums – sanāk, ka auditorijai šīs 

trīs dienas ir jāmigrē starp reģiona pilsētām. Vai semināru programma ir tik blīva, ka 

nebūtu iespējams to apvienot vienā dienā? B. Lagzdiņa (VARAM) atbild, ka programma 

vēl ir pārrunājama, tā varētu būt sagatavota oktobrī, tiks noskaidrotas iespējas programmu 

veidot tā, ka seminārs notiktu tikai vienu dienu.  

Z. Puškina dod vārdu Valsts reģionālās attīstības aģentūras Komunikācijas nodaļas 

vadītājai D. Šulcai, kas informē, ka būs 5 pasākumi reģionos un tai skaitā arī Rīgas 

plānošanas reģionā no 25.septembra līdz 15.oktobrim, tagad tiek precizēti laiki un pilsētas. 

Līdz 12.novembrim notiks noslēguma konference Rīgā. Precīzāku plānu sniegsim šīs 

nedēļas laikā.  

ES fondu komunikācijas vadības grupas dalībnieki lūdz apkopoto informāciju izsūtīt 

visiem, lai arī citi ir lietas kursā, kādi pasākumi notiek tuvumā, tajā pašā plānošanas 

reģionā utt. Tad arī būtu vieglāk stāstīt klientiem, pašvaldībām un citiem, kādi pasākumi ir 

gaidāmi.  

Z. Puškina norāda, ka  kopējais grafiks tiks nosūtīts ES fondu komunikācijas vadības 

grupai un dod vārdu NVA.  

NVA ESFD Projektu atbalsta un finanšu nodaļas tehniskās palīdzības projekta vadītāja E. 

Kulberga skaidro, ka NVA nav plānoti komunikācijas pasākumi, pēc š.g. 31.decembra tā 

vairs neīstenos ES fondu projektus un līdz ar to arī ES fondu komunikāciju. Šobrīd arī 

vairs nav projektu, kas tiktu joprojām īstenoti, nav plānoti nekādi publicitātes vai 

informatīvi pasākumi.  

Labklājības ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste I. Kancēna informē, ka tehniskās 

palīdzības ietvaros ir paredzēts publicitātes projekts, turpmāk esam uzraudzītājs par visiem 

ESF projektu publicitātes jautājumiem. Plānojam uzsākt šo projektu ar nākamo gadu. 

1.oktobrī ir ieplānota starptautiska konference par izglītības pētījumu. Pirmajā konferences 

daļā preses konference ar Pasaules bankas pētnieku piedalīšanos un labklājības ministru, 

tad visas dienas garumā strādās eksperti. Savukārt nākamajā dienā, 2.oktobrī, ir paredzēts 

seminārs angļu valodā, darba kārtība vēl nav zināma. Vēl 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda ietvaros ir paredzētas divas informatīvās kampaņas radio un televīzijā par sociālo 

uzņēmējdarbību un ilgstošajiem bezdarbniekiem. Savukārt šo piektdien, 4.septembrī, 

noslēdzās iepirkums par komunikācijas stratēģijas izstrādi par tādu tēmu, kā 

deinstitucionalizācija. Šeit arī būs liela loma plānošanas reģioniem, koncepcijā stratēģijas 

izstrādātājiem ir prasīts komunikāciju nodrošināt, iesaistot plānošanas reģionus. Varētu būt 

semināri ar plānošanas reģionu pārstāvjiem.  

Z. Puškina lūdz šo pasākumu datumus atsūtīt elektroniski, tiklīdz tie ir zināmi un dod 

vārdu CFLA.  

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Sabiedrisko attiecību vadītāja D. Reihmane 

informē, ka piemērosies plānotajiem pasākumiem un noteikti varētu būt gaidāmi 

komunikācijas plāna grozījumi – iespējams, tiks izmantotas abas iespējas šogad vēl grozīt 

komunikācijas plānu. Tikko ir noslēdzies iepirkums par web iespēju uzlabošanu, plānotie 

pasākumi būs jāpiemēro faktiskajai situācijai. Par informatīvajiem pasākumiem šobrīd ir 

grūti komentēt – tiek sekots grafikam. Grafiks lielākajai daļai ir jau zināms, piedalāmies 

pasākumos, kuros tiek aicināti CFLA vieslektori. Par jauno periodu nesākam nekādas 

publicitātes aktivitātes, kamēr nav sagatavotas, izsludinātas plašākai auditorijai saistošas 

projektu atlases. Visticamāk tas būs nākamgad vai pašā šī gada nogalē. 

Z. Puškina dod vārdu Sabiedrības integrācijas centra Sabiedrisko attiecību speciālistei D. 

Zariņai, kas informē, ka nav plānoti publicitātes pasākumi, vēl ir atlikuši pāris projekti, 

kuriem ir Sabiedrības integrācijas fonda uzraudzībā.  
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Satiksmes ministrijas Sabiedrisko attiecību speciālists R. Rumba informē, ka Satiksmes 

ministrija neplāno nekādus seminārus un citus pasākumus, ir plānots veikt grozījumus 

komunikācijas plānā attiecībā uz aktivitātēm par videofilmu scenārija sagatavošanu un 

filmēšanu. Sagatavotie scenāriji bija neapmierinoši, kā arī esam saņēmuši ieteikumus šīs 

abas aktivitātes rīkot kopā nevis atsevišķi. Izskatās, ka šogad šī aktivitāte nesanāks, tādēļ 

arī būs nepieciešami grozījumi komunikācijas plānā. 

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu 

departamenta projektu vadītāja I. Misiņa informē, ka ir bijušas diskusijas par ERAF 

atbalstu skolām – reizē notiek gan darba diskusijas, gan publicitāte. Noslēguma pasākums 

paredzēts Rīgā, vairāki projekti noslēdzas tikai novembrī, universitātes centrs pats savus 

pasākumus organizē, taču vēlamies atsevišķu forumu: izglītības dienu un zinātnes dienu. 

Ceram, ka to izdosies iekļaut komunikācijas plānā, forums paredzēts 3., 4.decembrī. Šobrīd 

tiek skaņots iepirkums – ja tiks dota atļauta, tad tas tiks izsludināts. Reģionos ir būts 

vairākus gadus, ir apspriesti reģionālie projekti, tādēļ šogad reģionos pasākumi netiek 

rīkoti. Lielākiem projektiem ir pašiem savs atklāšanas pasākums, piemēram, Ventspils 

Tehnikumam. Nepieciešams parādīt kopainu nozarē, tādēļ nepieciešams šāds forums Rīgā, 

kurā būtu analītika, darbs darba grupās utt.  

D. Reihmane norāda, ka šie datumi ir noslogoti, jo decembra sākumā ir paredzēti gan 

VARAM pasākumi, gan Ekonomikas ministrijas pasākums Rīgā. Respektīvi, visiem šiem 

reģionālajiem pasākumiem noslēguma pasākums norisināsies Rīgā ap šo laiku.  

I. Misiņa skaidro, ka tās plānotais forums ir orientēts tieši uz izglītības un zinātnes jomas 

publiku, pamatā tās ir skolotājas – auditorijas pārklāšanās risks ir minimāls. 

D. Reihmane vērš uzmanību, ka tāpat tiek aplūkota fondu tēma, tādēļ vēlams izvērtēt 

iespējas nerīkot vienā laikā, lai viens otram neradītu problēmas kaut vai tīri no publicitātes 

viedokļa. 

I. Misiņa uzsver, ka forumu vēlas tieši Rīgā, jo jau vairākus gadus pasākumi ir rīkoti tieši 

ārpus Rīgas, reģionos.  

Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Eiropas Savienības fondu 

uzraudzības nodaļas vecākā referente A. Marnica informē, ka decembrī noslēgsies 

Mākslas muzeja rekonstrukcijas projekts, tādēļ decembrī arī plānojam noslēguma 

pasākumu – pasākumu organizēs tikai tad, kad būs noslēgušies visi esošie projekti. 

Papildus tiek plānots tehniskās palīdzības projekta ietvaros tiks izdoti bukleti – tie ir arī 

ierakstīti komunikācijas plānā.  

Rīgas RSIC Vecākā speciāliste A. Rosicka informē, ka oktobrī ir plānoti trīs semināri 

uzņēmējdarbības uzsācējiem, trīs pieredzes apmaiņas semināri novembrī un decembrī. 

Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas un uzņēmējdarbības centra vadītāja 

L. Ābele informē, ka septembra beigās ir plānots pieredzes apmaiņas pasākums 

sociālajiem darbiniekiem, oktobra vidū un beigās ir plānoti divi semināri par iepirkumu 

aktualitātēm, kā arī oktobra beigās divi pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējdarbības 

speciālistiem un NVO sektora pārstāvjiem ar mērķi iepazīties ar iepriekšējā perioda 

īstenotajiem ES fondu projektiem. Vēl bijis plānots viens lielāks pasākums konkurences un 

pašvaldību speciālistiem, lai izvērtētu pagājušajā periodā īstenotos projektus, kā arī 

tehniskās palīdzības noslēguma pasākums, taču tas varētu būt tikai novembra beigās, 

konkrēti datumi vēl nav zināmi.  

Zemgales plānošanas reģiona RSIC konsultante M. Pauliņa informē, ka 29.septembrī 

Bauskā notiks seminārs par biznesa plānu rakstīšanu sadarbībā ar Altum, 1.oktobrī būs 

iepirkumu seminārs – tie ir pasākumi par tehniskās palīdzības līdzekļiem. 22.-23.septembrī 

plānots apmaiņas brauciens saistībā ar jauniešu jomu, lai parādītu, kas pašvaldībās ir 

izdarīts izglītības iestādēs, kādi projekti ir īstenoti utt. Tāpat plānota arī noslēguma 

konference Rīgā, bet mērķauditorija būtu pašvaldību speciālisti, attīstības plānotāji, tēma 

būtu izvērtējums, labākie projektu piemēri.  

Z. Puškina informē, ka komunikācijas plāna grozījumus var iesniegt līdz 16.septembrim 

Google doc (docs.google.com) vietnē - saitē, kas tiks vēlreiz atsūtīta pēc sanāksmes. Ja ir 
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kādi jautājumi par grozījumu ievietošanu, lūgums zvanīt. Ja pasākumu vēlaties izņemt no 

komunikācijas plāna, tad summas vietā jāieraksta nulle un pēdējā ailītē jāpaskaidro, kāpēc 

pasākums izņemts no plāna.  

 

4. Jaunās www.esfondi.lv mājaslapas prezentācija 

L. Silakaktiņa informē, ka šobrīd norisinās darbs pie jaunas esfondi.lv mājaslapas 

izstrādes, pārkārtošanas, lai vieglāk būtu atrodama informācija, būtu mūsdienīgāks, 

pievilcīgāks dizains, kā arī būtu vairāk aktuālās informācijas par jauno periodu. Jauno 

mājaslapu ir paredzēts “palaist” šonedēļ, līdz 11.septembrim. Šobrīd mājaslapa ir testa 

versijā. Pagaidām mājaslapā ir lielākoties tikai tā informācija, kas jau ir bijusi iepriekšējā 

lapā, taču laika gaitā tā tiks papildināta, liekā, neaktuālā un nevajadzīgā informācija tiks 

dzēsta u.tml. Tiklīdz jaunā mājaslapa būs “palaista”, par to tiks informēta ES fondu 

komunikācijas vadības grupa. Ierosinājumi, komentāri, ieteikumi ir ļoti gaidīti, kā arī 

priekšlikumi un informācija, ko vēl vajadzētu ievietot. Sadaļa “Citas programmas” tiks 

novietota augšējā joslā. Šobrīd nav iespējas nodrošināt mājaslapas divas versijas – 

profesionāļiem un interesentiem. 

Z. Puškina papildus informē, ka jaunajā mājaslapā būs arī vieglāk izsekot, kādi ir 

gaidāmie pasākumi par ES fondiem – labajā malā ir kalendārs un tajā, kā arī saraksta veidā 

zem kalendāra, parādīsies visi plānotie pasākumi, semināri, par kuriem saņemsim 

informāciju, tādēļ lūgums to iesūtīt mūsu kolēģei Laurai Upītei, lai viņa var ievietot 

informāciju kalendārā. Nav nepieciešams gaidīt kādu konkrētu datumu, kad nosūtīt 

informāciju – informāciju par pasākumiem lūgums sūtīt tiklīdz ir zināms pasākuma 

datums, laiks un vieta. Informācija tiks pieņemta jebkurā laikā, tās pašas dienas laikā arī šo 

informāciju varam ievietot mājaslapā, tāpēc lūgums būt aktīviem un nodrošināt kalendāra 

funkciju – informēt par visiem pasākumiem, kuros tiek informēts par jautājumiem, kas 

saistīti ar ES fondiem.  

 

5. Citi jautājumi: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālie 

semināri par Zaļo iepirkumu un Ekonomikas ministrijas forumi reģionos 

“Atbalsts uzņēmējiem” – pasākumu norises vietas un laika savstarpējās 

saskaņošanas iespējas 

Z. Puškina atzīmē, ka par pasākumu savietojamību jau ir izrunāts pie 3.darba kārtības 

jautājuma. 

Papildus ES fondu komunikācijas vadības grupa tiek aicināta turpmāk atsūtīt jebkādas 

infografikas par ES fondu jautājumiem, tiklīdz tās ir Jūsu rīcībā. Esfondi.lv mājaslapā 

centīsimies ievietot jaunu informāciju gan teksta un attēlu veidā, gan arī infografiku veidā, 

tādēļ lūgums iesūtīt, arī par iepriekšējo periodu. 

 

Sanāksmē nolemts: 

 Pēc iespējām KVG dalībnieki nosūta Vadošajai iestādei informāciju par labās 

prakses piemēriem – projektiem, kurus varētu iekļaut publicitātes kampaņas 

ietvaros veidotajā fotogalerijā.  

 KVG pārstāvji turpmāk Vadošai iestādei regulāri, tiklīdz tā ir pieejama, nosūta 

informāciju par plānotajiem tiešās komunikācijas publicitātes pasākumiem.  

 Vadošā iestāde sagatavo visu iestāžu tiešās komunikācijas pasākumu sarakstu, 

iekļaujot pasākuma datumu, norises vietu un tēmu, un nosūta to KVG. Saraksts tiek 

regulāri aktualizēts un atrodas visiem pieejamā saitē Google doc.  

 ES fondu komunikācijas plāna nepieciešamos grozījumi līdz 16. septembrim tiek 

ievietoti Google doc saitē saskaņā ar instrukciju, kas tiks nosūtīta e-pastā.  

 Nākamās nedēļas laikā iepriekšējo esfondi.lv mājaslapu nomainīs jaunā. L. 

Silakaktiņa informēs KVG dalībniekus un tiks gaidīti komentāri, priekšlikumi 

mājaslapas pilnveidošanai. 
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Sanāksmes noslēgums: 15:15 

 

FM Komunikācijas departamenta vecākā eksperte    Z. Puškina 

 

Protokolēja         L. Silakaktiņa 

 

 


