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1. Revīzijas iestādes atzinums un veicamie darbi
I. Raboviča informē, ka ES fondu Revīzijas iestāde ir sagatavojusi audita atzinumu, kurā cita starpā
norādīti arī nepieciešamie uzlabojumi ES fondu komunikācijas jomā. Nepieciešams aktualizēt ES
fondu komunikācijas stratēģiju, jo ik reiz Uzraudzības komitejā arī norādām nobīdes laika plānā,
kad skaidrot sabiedrībai esošā perioda rezultātus. Komunikācija iet kopsolī ar ES fondu ieviešanu,
līdz ar to ir nobīdes. Sagatavosim komunikācijas stratēģijas grozījumu priekšlikumus un sūtīsim
KVG locekļiem papildināšanai, lai nepieciešamības gadījumā grozītu arī citus nosacījumus,
piemērojoties aktuālajai situācijai. Aktuālo komunikācijas stratēģiju plānojam virzīt uz
apstiprināšanu š.g. novembra Uzraudzības komitejā.
Tāpat Revīzijas iestādes atzinumā konstatēts, ka 2016. gadā no visu komunikācijas TP budžetu
kopsummas ir izmantoti tikai 16% finansējuma. Ņemot vērā, ka TP projekti ir uz trim gadiem,
nepieciešams ir jāaktivizē komunikācijas aktivitātes – ja trūkst šī perioda rezultātu, tos var skatīt
sasaistē ar iepriekšējo plānošanas periodu rezultātiem. D. Reihmane norāda, ka TP finansējuma
ietaupījums veidojies, jo daudzi darbi tiek veikti in-house, nav pieņemti darbā tik darbinieku, cik
bija plānots, ka būs nepieciešami.
I. Raboviča turpina par vēl citiem Revīzijas iestādes konstatējumiem, proti, esfondi.lv trūkst esošā
perioda projektu piemēru (foto un aprakstu). Ja KVG locekļu rīcībā ir šādi materiāli elektroniskā
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formātā, esat aicināti tos iesūtīt. Nākotnē gan projektu piemēru sadaļā ierakstiem jābūt vienotā stilā,
sadalot par periodiem, prioritārajiem virzieniem, tādēļ jāvienojas par pieeju, kā tiks gatavots saturs
par projektiem, kā arī – kas nodrošinās kvalitatīvas projektu fotogrāfijas. Pamata saturu par
projektiem var iegūt no KPVIS sistēmas vai CFLA, savukārt stāstu, kādēļ šis ieguldījums ir svarīgs,
vairāk var paskaidrot nozaru ministrijas.
Vienlaikus ar fotogrāfiju iepirkšanu ir iespējams pasūtīt arī video uzņemšanu. Tāpat tiek plānots
veidot saīsinātus videoaprakstus par projektiem no nākamgad veidotā TV raidījuma. veidot,
tādejādimaksimāli izmantojot iegūto materiālu. Publikācijām sociālajos tīklos visefektīvākie būtu
īsi, emocionāli video, kas ir uztverami un spēcīgi, arī skatoties bez skaņas (piemērs – BBC
iedvesmojošie video, kas ir īsi, spēcīgu vēstījumu, teksti viegli uztverami, lieliem burtiem). Šoreiz
nepieciešams izlemt, kas nodrošina kvalitatīvas ES fondu projektu fotogrāfijas/video? CFLA kā
sadarbības iestāde, kas atbild par projektu līmeni un ikdienā komunicē ar finansējuma saņēmējiem,
vai arī nozaru ministrijas, kas redz nozīmīgākos projektus nozarē, var izcelt to svarīgāko, taču
vienlaikus tas nozīmētu katrai iestādei atsevišķu iepirkumu. Tātad, izvēle ir starp vienādu iepirkumu
katrai ministrija un centralizētu CFLA.
D. Reihmane un I. Misiņa atzīmē, ka šo var uzticēt finansējuma saņēmējiem, jo viņi fotografē
objektus paši par sevi un par visiem objektiem aprakstus un foto mums nemaz nevajag. D.
Reihmane turpina, ka sākotnēji nepieciešams visiem KVG apzināt, kādi materiāli jau ir mūsu
rīcībā, kā arī kurus katra ministrija redz kā fotografējamos, filmējamos objektus. I. Bērziņa
informē, ka Ekonomikas ministrija plāno iepirkt iedvesmojošus video, savukārt I. Rokpelne
informē, ka Kultūras ministrijā plānots kvalitatīvu fotogrāfiju iepirkums, kas ir atkarīgs no
finansējuma pieejamības. I. Remese informē, ka Tieslietu ministrijai būs bildes, taču izšķirtspēja
zema. I. Misiņa piebilst, ka VIAA ir interaktīvā projektu karte, kurā pieejami projektu foto un
video. Attiecībā uz projektu aprakstu tulkošanas iespējām uz angļu valodu I. Rokpelne, I. Bērziņa
un I. Kabanova informē, ka iestādē ir veikts tulkošanas pakalpojumu iepirkums.
I. Raboviča ieskicē nākotnes plānus, ka šos projektu aprakstus, attēlus un video nākotnē plānots
izmantot arī interaktīvā kartē vienuviet. Atsevišķām iestādēm ir izveidotas savas interaktīvās kartes
par savu jomu, taču nav vienotas vietas, kur apskatīt visus projektus. Vēlamies izveidot gan
mājaslapā pieejamu, gan arī touch-screen interaktīvo karti, kur var atsijāt projektus pa jomām,
plānošanas periodiem, apskatīt projektu informāciju, foto, 360o attēlus, video. Šāda karte būtu
pārvietojama, pārvedama uz pasākumu vietu, izmantojama kampaņās.
D. Reihmane piedāvā vēl atsevišķi tikties par foto, video iepirkuma veikšanu foto, kur iestādes,
apzinot jau esošos materiālus, sniegs informāciju, kādus objektus un kad nepieciešams fotografēt,
filmēt. KVG dalībnieki piekrīt šim risinājumam. I. Raboviča, I. Kabanova papildina, ka
iepirkuma līgums jānoformē tā, ka izpildītājam maksāts tiek par gabaldarbu un katram objektam
jālūdz sagatavot vairākas fotogrāfijas, piemēram, piecas.
2. 3B ES fondu komunikatoru sanāksme
I. Raboviča informē, ka, ņemot vērā Junkera White Paper izraisītās ES līmeņa diskusijas par
Kohēzijas politikas jēgu, šis ir laiks, kad ES fondu komunikācija ir maksimāli jāaktivizē. Tādēļ arī
plānots š.g. novembrī Latvijā organizēt 3B sanāksmi (1-2 dienas gara) Baltijas valstu ES fondu
komunikatoriem, lai plānotu kopīgas komunikācijas aktivitātes, tādējādi lietderīgi un efektīvi
realizējot komunikācijas projektus. D. Reihmane interesējas, vai tiek sanāksmē tiek plānots
pieaicināt arī INTERREG komunikatorus, savukārt J. Bunkus atzīmē, ka sanāksmi varētu organizēt
ārpus Rīgas, parādot, kas reģionos ir paveikts par ES fondu līdzekļiem. I. Raboviča skaidro, ka
vietu un dalībnieku sarakstu būs iespējams konkrētāk apspriest, kad ar Igaunijas un Lietuvas
kolēģiem būsim vienojušies par datumiem un pārrunāmajām tēmām, taču visticamāk, tas būs ES
fondu KVG loks, par cik sanāksme jāplāno īsā laikā.
I. Raboviča turpina, ka Junkera White Paper ir radījis plašu rezonansi ES institūcijās – divu ES
komisāru parakstītā vēstulē dalībvalstis tiek aicinātas organizēt pasākumus, kas nodrošinātu spēcīgu
vēstījumu sabiedrībā par ES fondu ieguldījuma vērtību. Brexit gadījumā visvairāk balsu pret dalību
ES bija reģionā, kas saņēmis visvairāk ES finansējuma – tas liecina par nepietiekami efektīvu
komunikāciju un izpratni par ES fondu ieguldījumu nozīmi.
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No sabiedrības tiek gaidīta atgriezeniskā saite, ka ES fondi ir ļoti nepieciešami arī pēc 2020. gada.
Eiropas Komisijai ir nepieciešams saņemt no sabiedrības – pašvaldībām, Reģionu Komitejas,
nevalstiskajām organizācijām – stingru viedokli Kohēzijas politikas aizstāvībā.
J. Bunkus piedāvā tikties ar Latvijas Pašvaldību savienības vadību un pastāstīt par šo situāciju, šādi
ir iespējams nodot informācijupārstāvjiem, kas var šo vēstījumu aktivizēt, jo vairāki Latvijas
Pašvaldību savienības pārstāvji ir Reģionu Komitejā.
3. ESF jubileja – AI un VI plāni
I. Raboviča skaidro, ka Vadošā iestāde šogad kā plaša mēroga ES fondu komunikācijas pasākumu
plāno kampaņu par Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieguldījumu, jo šogad aprit 60 gadi kopš ESF
izveides. Kampaņā plānots īss, reklāmtipa video, kuru būs iespējams raidīt televīzijā un citos
komunikācijas kanālos. Galvenais uzsvars būs uz Cilvēku. Tiks veidota vides reklāma. Saturu
veidosim sadarbībā ar ESF atbildīgajām iestādēm, aicinām informēt iestāžu pārstāvjus par ESF
pasākumiem, kas tiek plānoti šoruden.
I. Kabanova informē, ka septembrī tiek plānota Jauniešu garantijas kampaņa, savukārt novembrī –
Darba inspekcijai. Notiks kampaņa par 50+ nodarbinātību. Savukārt I. Misiņa informē, ka
septembrī, oktobrī augstskolās notiks konferenču cikls par ESF.
4. MK noteikumu par ES fondu komunikācijas TP finansējumu virzība,
Komunikācijas plāns
L. Silakaktiņa informē, ka 25.08.2015. MK noteikumu Nr. 485 grozījumi par ES fondu
komunikācijas TP finansējumu kuru katru brīdi tiks virzīti starpinstitūciju saskaņošanai uz divām
nedēļām. Ļoti vēlams, ka iebildumu nebūs vai tie būs maz, lai pēc iespējas ātrāk MK noteikumu
grozījumus būtu iespējams apstiprināt MK.
Septembrī būs ES fondu komunikācijas plāna 3. grozījumi – tos lūgsim iesniegt līdz 15.
septembrim, lai apstiprinātu līdz mēneša beigām. Tāpat, lai nodrošinātu, ka kontrolējam
komunikācijas plāna izpildi, par ko arī Revīzijas iestādes auditā ir norādīts, ka jāveic pastiprināti,
aicināsim norādīt konsolidētajā komunikācijas plānā katras aktivitātes statusu.
5. Dažādi
I. Raboviča informē, ka nākamajā KVG sanāksmē (indikatīvi 27.oktobrī) pārrunāsim katras
iestādes plānus ES fondu komunikācijā nākamajā gadā, lai redzētu, kur iespējama sadarbība iestāžu
starpā , kā arī ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, ko vēlāk apspriedīsim 3B sanāksmē. Nepieciešams
apzināt, ko vēlamies un ko varam piedāvāt Baltijas līmeņa sadarbībai.
Tāpat I. Raboviča informē, ka pēc iepriekšējā Uzraudzības komitejas sanāksmē NVO un pēc tam
mums adresētajā vēstulē izteiktajiem iebildumiem par NVO neiesaistīšanu ES fondu komunikācijā,
esam nosūtījuši atbildes vēstuli, paskaidrojot ES fondu komunikācijā iesaistīto iestāžu kompetences
jomas atbilstoši ES fondu komunikācijas stratēģijā noteiktajam. Papildus 30. augustā plānota dalība
NVO memoranda padomes sanāksmē MK, vēlreiz pārrunājot ES fondu komunikācijas uzbūvi un
plašāku NVO iesaisti ES fondu komunikācijā,., Lūgums AI informēt aktīvajām NVO, kas piedalās
ES fondu komunikācijas plānošanā un ieviešanā katrā iestādē.
I. Kabanova norāda, ka labklājības jomā NVO iesaistās ļoti aktīvi, NVO ir gan kā sadarbības
partneri, gan kā izpildītāji dažādos iepirkumos. I. Misiņa atzīmē, ka izglītības un zinātnes jomā
NVO iesaistās nosacījumu izstrādes posmā, savukārt projektu līmenī gan mazāk. Ļoti aktīva ir
Jauno zinātnieku asociācija, kas nāk ar savu iniciatīvu, Studentu apvienība arī sadarbojas. NVO
moderē, sniedz viedokli. Disleksijas biedrība ir ļoti aktīva izglītības jomā, izskata dokumentus un
sniedz savus ieteikumus. D. Reihmane uzsver, ka NVO var iesaistīties ES fondu komunikācijā kā
informācijas kanāls savai mērķauditorijai. I. Bērziņa informē, ka “Dzīvo siltāk” ietvaros no NVO
vides iesaistās ļoti atsaucīgi lektori,. R. Kudļa piebilst, ka ir tādas NVO, kas tiek iesaistītas jau
formālajās struktūrās (padomēs) un aktīvi darbojas, ir dziļi iesaistītas procesos. I. Bērziņa norāda,
ka katras ministrijas mājaslapā ir sadaļa “Sabiedrības līdzdalība”, kur ir pieejama informācija par
sadarbības NVO un iespējām iesaistīties. I. Raboviča lūdz AI un SI līdz 28. augustam atsūtīt īsu
informāciju, kā, cik lielā apmērā līdz šim noritējusi sadarbība ar NVO sektoru ES fondu
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komunikācijas jautājumos, I. Raboviča turpina, aicinot klātesošās AI informēt par šobrīd esošo
nozaru ES fondu KVG izveides un darbības statusu. I. Kabanova un R. Kudļa informē, ka ir
notikušas trīs sanāksmes; top stratēģija, kā komunicēt par deinstitucionalizāciju, kuru atsūtīs VI. I.
Raboviča norāda, ka VI plāno izveidot google docs vietni, kurā varam izvietot savu iepirkumu
tehniskās specifikācijas, kas var būt noderīgas pārējiem kolēģiem no AI, SI, VI. I. Bērziņa skaidro,
ka regulāri notiek sanāksmes ar iesaistītajiem, arī konsultatīvās padomes. I. Remese informē, ka
līdz novembrim tiks izstrādāta stratēģija ES fondu komunikācijai tieslietu jomā, gada beigās tiks
organizēti pasākumi, ka arī nākamgad tiks organizēti arī Tiesu administrācijas pasākumi.
Ieslodzījumu vietu pārvalde informēs par gadā paveikto, novembrī būs dzimumnoziegumu
novēršanas konference, savukārt decembrī – brīvprātīgo kustības aktivitātes gan sodu izpildes, gan
resocializācijas jomās. D. Reihmane ierosina visām iestādēm vienuviet, piemēram, google docs
lūgt aizpildīt tabulu, kādi pasākumi tiek plānoti. I. Bērziņa skaidro, ka šāds mehānisms EM jomā
nestrādā. I. Kabanova informē, ka LM nozares iestādēm lūdz iesniegt informāciju par nākamajā
mēnesī plānotajiem pasākumiem tad, kad no VI saņem tabulu ar lūgumu to aizpildīt. I. Raboviča
atzīmē, ka pasākumus ir iespējams savietot arī pārskatāmi google docs kalendārā. I. Misiņa
attiecībā uz nozares KVG izveidi informē, ka tā darbību sāks ar 1. septembri. Savukārt citās formās,
mehānismos sadarbība jau notiek, notiek tikšanās ar sadarbības partneriem un projektu
komunikatoriem. I. Rokpelne skaidro, ka kultūras jomas vienīgais projekts, kurā tiek plānotas
kādas komunikācijas kampaņas, ir Daugavas stadiona rekonstrukcija. Citos projektos paredzēta tikai
obligāto publicitātes prasību izpilde, jo finansiāli šobrīd nav citas iespējas plaši komunicēt. I.
Misiņa apšauba, ka miljoniem vērtu projektu finansējumā trūkst naudas infografiku vai citu
informēšanas pasākumu realizēšanai izveidei. I. Raboviča skaidro, ka visticamāk finansējumu
saņēmēji baidās projektā iekļaut komunikācijas izmaksas, jo tās var novērtēt kā neattiecināmas, ja
nevar pamatot, kā tās veicina projekta mērķa sasniegšanu, tādēļ būtu nepieciešams papildu
skaidrojošs darbs
Sanāksmē nolemts:
 VI vienuviet google docs vidē aicinās iestādes norādīt nākamajā mēnesī plānotos ES fondu
komunikācijas pasākumus, kā arī izveidos mapi, kurā KVG dalībnieki var dalīties ar savu
iepirkumu tehniskajām specifikācijām.
 CFLA kā SI, kuras kompetencē ir ES fondu projektu rezultātu komunikācija, organizēs
projektu fotogrāfiju un video iepirkumu (sarakstus ar objektiem sniegs AI).
 AI un SI līdz 28. augustam VI aizsūtīs īsu informāciju, kā, cik lielā apmērā noritējusi
sadarbība ar NVO sektoru ES fondu komunikācijas jautājumos.
 EM atsūtīs VI un SI fotogrāfiju, video iepirkuma tehniskās specifikācijas piemēru (tiklīdz
saņemta informācija no LIAA).
 Nākamās KVG sanāksmes laiks – 27. oktobris. Tajā notiks nākamā gada komunikācijas
aktivitāšu plānošanas darbs.
Sanāksmes noslēgums: 11:52
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