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Kāpēc svarīgi?

➢ lai sasniegtu 

mērķa auditoriju

➢ lai nodrošinātu ES 

finansējuma 

popularizēšanu

➢ raitai projekta 

ieviešanai



Dokumenti
➢ Regula 897/2014

➢ ES ārējo projektu 

komunikācijas un 

publicitātes 

rokasgrāmata (jaunā 

versija 2018)

➢ Valdlīnijas (§ 3.7)

➢ Komunikācijas 

rokasgrāmata

➢ Dotāciju līgums

➢ LLB mājaslapa

➢ Copy-paste bibliotēka

http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2016/01/eni_cbc_implementing_rules.pdf
http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2018/03/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2016/11/vadliniju-tulkojums_lv.pdf
http://www.eni-cbc.eu/llb/lv/1.-projektu-konkurss/atbalsta-samjiem/vadlnijas-pieteikumu-iesniedzjiem-un-atbalsta-samjiem/2095
http://www.eni-cbc.eu/llb/lv/1.-projektu-konkurss/atbalsta-samjiem/dotcijas-lgums/2100
http://eni-cbc.eu/llb/en/projects/1-call-for-proposals/beneficiaries-zone/2074
http://eni-cbc.eu/llb/en/calls-for-proposals/guidelines-for-applicants-and-beneficiaries/communication-handbook/681


Dokumentai
➢ Reglamentas 

897/2014

➢ ES išorės veiksmų 

komunikacijos ir 

viešinimo vadovas 

(nauja versija)

➢ Gairės (§ 3.7)

➢ Komunikacijos 

vadovėlis

➢ Paramos sutartis

➢ Interneto svetainė

Minimālās 

prasības (I)

➢ ES karogs un 

Programmas logotips

➢ Publicitātes 

produkti/maketi 

saskaņoti ar ATS

➢ 2 raksti presē                     

(visi partneri)

➢ Informācija partneru 

mājaslapās (visi)



Minimālās 

prasības (II)

➢ 5 dienu laikā nosūtīt 

ATS preses un 

interneta rakstu 

kopijas

➢ Informēt ATS par 

projekta pasākumiem 

(10 dienas iepriekš)

➢ Iesniegt publicitātes 

produktu kopijas kopā 

ar atskaitēm



Minimālās 

prasības (III) 
(jaunās)

➢Elektroniskā versija 

(visas publikācijas)

➢Informatīvs plakāts 

partneru organizāciju 

telpās/pasākumos

➢Foto, audio un video

materiālu metadata  

un izplatīšanas 

rezultāti



Prasības dažādiem 

publicitātes veidiem:

➢ iespieddarbi

➢mājaslapas un sociālie 

mediji

➢ publikācijas presē, ziņu 

portālos

➢ audio un video 

produkcija

➢ infrastruktūras objekti –

plāksnes un stendi

➢ aprīkojums un info 

produkti

➢ pasākumi



Vispārējie principi: 

akcentējiet sasniegumus

➢ Jauno iekārtu uzstādīšana

➢ Organizēts pasākums par 

veselīgo dzīves veidu

➢ Parakstīts dotāciju līgums

➢ Notika projekta darba grupas 

sanāksme
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Vispārējie principi: 

sasniegtās mērķa auditorijas

Piem.:

➢ Kādi un cik daudz mediju ir publicējuši jūsu 

preses relīzi, nevis izsūtīto relīžu skaits

➢ Kā tika ietekmēta cilvēku uzvedība un dzīve, 

nevis izplatīto brošūru skaits



ATS komunikācijas komanda

Valerija 

Machnorylova

Vecākā 

komunikācijas 

vadītāja

Ekaterina 

Kuharenko

Informācijas 

speciāliste 

Baltkrievijā 

(Minska)

Lolita Čepurnaja

Informācijas 

speciāliste Latvijā 

(Daugavpils)
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APVIENOTAIS TEHNISKAIS SEKRETARIĀTS

Konstitucijas pr. 7, 24.stāvs,

LT-09308, Viļņa, Lietuva

Tel. +370 5 261 0477, fakss +370 5 261 0498

information@eni-cbc.eu 

www.eni-cbc.eu/llb

ATS Latvijas filiāle

Tel. +371 654 20977 

Mob. +371 254 69888

e-pasts: latvia@eni-cbc.eu

Kontakti

http://www.eni-cbc.eu/llb
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Programma sociālajos

medijos

➢Facebook

➢ Instagram

➢Vkontakte

➢Youtube

#latvialithuaniabelarus

#projecttitle

https://www.facebook.com/latvialithuaniabelarus/
https://www.instagram.com/latvialithuaniabelarus/
https://vk.com/lv_lt_by
https://www.youtube.com/user/JTSfromVilnius/

