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Tieslietu ministrija informē, ka komunikācijas stratēģijas iepirkums tiek veikts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Tehniskā
palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā” (Nr. 10.1.2.0/TP/008)
ietvaros. Iepirkuma rezultātā plānots izstrādāt komunikācijas stratēģiju, kas būtu speciāli paredzēta tikai Eiropas Sociālā fonda
finansēto projektu atpazīstamības veicināšanai, projektu rezultātu atspoguļošanai un Eiropas Savienības fondu publicitātes
nodrošināšanai. Publicitātes par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem nodrošināšana ir valsts pienākums saskaņā ar Eiropas
Savienības tiesību aktiem un ar to saistītie izdevumi arī tiek apmaksāti no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem: “Ir svarīgi par
Savienības fondu sasniegumiem informēt plašu sabiedrību un veidot izpratni par kohēzijas politikas mērķiem. Iedzīvotājiem
vajadzētu būt tiesībām zināt, kā tiek ieguldīti Savienības finanšu līdzekļi. Pienākums nodrošināt, lai plašai sabiedrībai tiktu sniegta
attiecīgā informācija, būtu jāuzņemas gan vadošajām iestādēm, gan atbalsta saņēmējiem”[i].
“Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes pārziņā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.‑2020. gada
plānošanas periodā ir trīs specifisko atbalsta mērķu projekti: “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci
komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai”, “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” un “Paaugstināt
resocializācijas sistēmas efektivitāti”. Projekti paredz apjomīgu aktivitāšu īstenošanu, kas vērstas uz visas tieslietu sistēmas
attīstību. Tieslietu ministrijai Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ieviešanā nav līdzšinējās pieredzes, līdz ar to nav arī
iestrādņu komunikācijas veidošanā. Lai plānotu un nodrošinātu komunikāciju ilgtermiņā (līdz fondu perioda noslēgumam
2022.gadā), turklāt vairākos specifisko atbalsta mērķu projektos, Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei ir būtiski izveidot
iespējami izvērstu un kvalitatīvu komunikācijas stratēģijas risinājumu, izmantojamu turpmākajā komunikācijā par ES fondu
jautājumiem.
Iepirkums pašlaik ir pārtraukts, jo nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā. Izmaiņas saistītas ar darba uzdevuma
pretendentiem precizēšanu un divu sākotnēji atsevišķi plānotu iepirkumu (“Komunikācijas stratēģijas izstrāde” un iepirkuma
“Elektronisko baneru, infografiku, biļetena un bukletu vizuālā noformējuma sagatavošana”) apvienošanu. Minēto iepirkumu
apvienošana nodrošinātu vienotu pieeju Tieslietu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības Sociālā fonda finansēto projektu
komunikācijas aktivitāšu īstenošanā un publicitātes nodrošināšanā, tostarp vizuālā risinājuma izveidē.
Pašlaik notiek dokumentācijas precizēšana un pielāgošana Tieslietu ministrijas un konkrēto projektu vajadzībām.Tieslietu ministrija
šovasar plāno komunikācijas stratēģijas iepirkumu izsludināt atkārtoti.
Plašāka informācija par Tieslietu ministrijas pārziņā esošajiem Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu projektiem
pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā.
Papildu informācijai par komunikācijas stratēģijas iepirkumu Eiropas Savienības fondu publicitātes nodrošināšanai vai citiem
jautājumiem, kas saistīti ar Tieslietu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu projektiem,

aicinām sazināties ar Līvu Rancāni, Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciālisti ES fondu jautājumos (epasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv, mob.:28748349).
---------------------------------------------------------------------[i] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 ( 2013. gada 17. decembris ), 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, preambulas
101.punkts, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1421583712511&uri=CELEX:32013R1303
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