3.pielikums
informatīvajam ziņojumam
“Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas
ieviešanas gaitu 2010.gada 3.ceturksnī”

Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu informācijas un publicitātes pasākumi
pārskata periodā no 01.07.2010. līdz 30.09.2010.
Datums
Veids
Labklājības ministrija
Pastāvīgi
Atbildes žurnālistiem
20.07.2010. Preses relīzes

10.08.2010.
11.08.2010.
13.09.2010.
17.09.2010.
24.09.2010.
08.07.2010.
Daugavpilī,
16.09.2010.
Preiļos,
23.09.2010.
- Balvos
30.09.2010,
plkst.17.50

Informatīvie pasākumi darba
devējiem un pašvaldībām

NVA projekta „Darba
praktizēšanas pasākumu

Nosaukums / Saturs

Adresāti / Mērķa grupas

Regulāri tiek gatavotas rakstiskas atbildes par Sociālā drošības tīkla
Atbalsta saņēmēji
stratēģijas pasākumiem un pakalpojumiem bezdarbniekiem
Labklājības ministrs Uldis Augulis atklās SIVA modernizētās telpas Centrālie, reģionālie mediji, ziņu
un tiksies ar pašvaldību Sociālo dienestu vadītājiem
aģentūras, TV, radio, par
sociālajiem pabalstiem arī
pašvaldībām
LM precizē nosacījumus bezdarbnieku iesaistei darba praktizēšanā
Bezdarbnieki
Augulis aicina vētras postījumu likvidēšanā aktīvāk iesaistīt Bezdarbnieki
bezdarbniekus
Labklājības ministrs Uldis Augulis paraksta petīciju nabadzības
Maznodrošinātie, bezdarbnieki,
pārtraukšanai bērnu vidū
iedzīvotāji kopumā
Augulis kategoriski noraida Valsts kontrolieres izteikumus par
Latvijas iedzīvotāji
simtlatnieku programmu
Augulis: sociālā stabilitāte ir būtiska tautsaimniecības attīstībai
Informatīvie semināri „Nodarbinātības valsts aģentūras jaunie Darba devēji, pašvaldības,
nodarbinātības pasākumi, to īstenošana. Aktualitātes, problēmas un sadarbības partneri, reģionālo
risinājumi”. Semināru dalībnieki tika iepazīstināti arī ar LM mediju pārstāvji.
prezentāciju par cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību.

Sagatavots un pārraidīts Latvijas Neatkarīgās Televīzijas (LNT) ēterā Iedzīvotāji visā Latvijā
10 minūšu garš TV sižets par projekta „Darba praktizēšanas pasākumu
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01.07.10.–
30.09.10.

01.07.10.–
30.09.10.

nodrošināšana pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai” informācijas un
publicitātes pasākumi
NVA projekta „Darba
praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai” informācijas un
publicitātes pasākumi
Publikācijas

11.08.2010. Informācija NVA mājas lapā

01.07.10.–
30.09.10.

Labās prakses video piemēri
NVA mājas lapā

Informācija NVA mājas lapā

Intervijas

Pastāvīgi

Atbildes žurnālistiem

nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”.
Sižets ievietots NVA mājas lapā un Youtube serverī.

Sagatavots un izdots aktualizēts buklets „Darba praktizēšana Bezdarbnieki un pašvaldības
pašvaldībās ar 100 latu stipendiju”

2010.gada 3.ceturksnī kopumā bija vairāk nekā 103 publikācijas
centrālajos un reģionālajos laikrakstos par NVA īstenoto ESF projektu
„Darba praktizēšana pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”.
Sagatavota publikācija „Apkopoti jaunākie dati par darba praktizēšanu
pašvaldībās” (izveidotās darba praktizēšanas vietas, iesaistīto
bezdarbnieku skaits, iesaistīto bezdarbnieku sadalījums pēc vecuma
un izglītības)
NVA mājas lapas sadaļā „Bezdarbniekiem un darba meklētājiem =>
Nodarbinātības pakalpojumi => Darba praktizēšana pašvaldībās ar
100 Ls stipendiju” pievienoti trīs jauni labās prakses video piemēri, kā
bezdarbnieki iesaistās pasākumā. Šie sižeti ievietoti NVA Youtube
kanālā.
Regulāri aktualizēta informācija NVA mājas lapas sadaļā
„Bezdarbniekiem un darba meklētājiem => Nodarbinātības
pakalpojumi => Darba praktizēšana pašvaldībās ar 100 Ls stipendiju”.
Organizētas NVA pārstāvju intervijas un komentāri par
pakalpojumiem bezdarbniekiem, kā arī par darba praktizēšanas
pašvaldībās projekta gaitu Latvijas radio 1, LTV, LTV 5, LNT, TV-5,
LR-1, LR-4, radio „BALTKOM” u.c.
Regulāri tiek gatavotas rakstiskas atbildes par projekta „Darba

Iedzīvotāji visā Latvijā

Iedzīvotāji – NVA mājas lapas
apmeklētāji

Iedzīvotāji – NVA mājas lapas
apmeklētāji

Iedzīvotāji – NVA mājas lapas
apmeklētāji
Latvijas iedzīvotāji

Latvijas žurnālisti, iedzīvotāji

RAPLMp03_031210_strategija; 3.pielikums informatīvajam ziņojumam “Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2010.gada 3.ceturksnī”

3

Pastāvīgi

Starptautiskās sabiedrības
informēšana

07.07.2010.
29.07.2010.
02.08.2010.
17.09.2010.

praktizēšana pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanas gaitu.
Sagatavota informācija par projekta „Darba praktizēšana pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”
īstenošanas gaitu
Vācijas Tirdzniecības kameras izdevumam
Vācu raidorganizācijai „Deutsche Welle”
Liverpūles Universitātes pētījumam, Īrijas laikrakstam „Irish Times”
ASV informācijas aģentūrai „Associated Press”

Ārvalstu žurnālisti, pētnieki,
mediju auditorija

Veselības ministrija
Pārskata
perioda
ietvaros
02.07.2010.
11.08.2010.
11.08.2010.
12.08.2010.
17.08.2010.
31.08.2010.
06.09.2010.
07.09.2010.
14.09.2010.
15.09.2010.
21.09.2010.
29.09.2010.
10.08.2010.

3.ceturkšņa galvenā aktivitāte ir sociālā drošības tīkla līdzekļu praktiskā pārvirzīšana pamatpakalpojumu
segšanai trūcīgajiem pacientiem, jo lielais līdzekļu samazinājums neļauj trūcīgajiem pacientiem piekļūt
veselības aprūpei, jo noteikti apjoma ierobežojumi (neattiecas uz neatliekamo palīdzību)
Informācija laikrakstos un ziņu
Slimnīcai vairs nav budžeta (Druva)
aģentūrās
Latvijā (Liesma)
Pasaules Bankas naudu tērēs dāsnāk (Kursas Laiks)
Uzlabos medicīnas pakalpojumu pieejamību (Neatkarīgās Tukuma
ziņas)
Jāapzinās – veselība ir ļoti dārga manta (Zemgale)
Atbildes par bezmaksas veselības aprūpi (Stars)
Nesaņem to, kas pienākas (Alūksnes Ziņas)
Trūcīgajiem zāles kompensē (Latvijas Avīze)
Trūcīgajiem veic plānveida operācijas (Staburags)
Veselības aprūpes finansējums būs jāpalielina (Diena)
Sociālais spilvens palīdz izdzīvot (Nedēļa)
Kā plānojat nodrošināt medicīnas pakalpojumu savlaicīgu pieejamību
ikvienam (Ventas Balss)
Radio un TV sižeti
No "sociālā spilvena" naudas veselības aprūpē apņemas sniegt
palīdzību plašākam cilvēku lokam (LR 1 ziņas, LR 4 ziņas)

Mediji, ikviens sabiedrības
pārstāvis
Visa sabiedrība, vairāk lauku
reģionu iedzīvotāji

Sabiedrība kopumā
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Pastāvīgi

Informatīvais tālrunis

Pastāvīgi

Sadaļa VM mājas lapā
„Veselības aprūpe trūcīgajiem
pacientiem”
Informatīvās lapas

Pastāvīgi
Pastāvīgi

Baneris „Atbalsts sociālai
drošībai” ar saiti uz RAPLM
mājas lapas sadaļu

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz bezmaksas informatīvo 1) Visi trūcīgie iedzīvotāji, kā arī
tālruni 80001234 Veselības norēķinu centrā un tālruni Veselības
iedzīvotāji, kuri var pretendēt
ministrijā 67876104
saņemt trūcīgās personas statusu.
2) Pacienti, kuri slimo ar
hroniskām slimībām un saņem
kompensējamās zāles (visas
vecuma grupas, vairāk vecuma
virs 40 gadiem).
3) Ģimenes ārsti, ārsti speciālisti, kuri izraksta šīs zāļu
receptes.
4) Aptiekas.
5) Pašvaldību sociālie dienesti,
pie kuriem vēršas ar
iesniegumiem apmaksāt vienu
vai otru zāļu iegādes.
Informācija par sociālā drošības tīkla atvieglojumiem veselības
VM mājas lapas apmeklētāji,
aprūpes saņemšanai trūcīgajiem pacientiem
visi trūcīgie iedzīvotāji
Sagatavotas informatīvās lapas, kuras izvietotas arī aptiekās un
Esošie un topošie pacienti
ārstniecības iestādēs
VM mājas lapā ievietots Sociālā drošības tīkla stratēģijas interneta
VM mājas lapas apmeklētāji
baneris „Atbalsts sociālai drošībai”, kas sasaistīts ar RAPLM mājas
lapas sadaļu par sociālās drošības tīkla stratēģijas atbalsta pasākumiem

Izglītības un zinātnes ministrija
02.07.2010.

02.07.2010.

Publikācijas, ziņas un sižeti

Sešgadnieku jauno mācību programmu izmēģinās 22 izglītības
iestādes, LETA, http://monitorings.leta.lv/main/item/5122A293ED47-440E-9C63-0CA3C1B89D30/
Sešgadnieku jauno mācību programmu izmēģinās 22 izglītības
iestādes, dažādi mediji,

Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
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05.07.2010.

05.07.2010.

05.07.2010.

06.07.2010.

09.07.2010.

09.07.2010.

09.07.2010.

17.07.2010.

28.07.2010.

09.08.2010.

http://monitorings.leta.lv/main/item/CF522481-37DE-4F35-90D51C2EC21F6721/
Izmēģinās sešgadīgo mācību programmu, Alūksnes Ziņas (Alūksne),
http://monitorings.leta.lv/main/item/3485DCBB-31C0-47E9-974981F79E103846/
Drīz vairums skolas gaitas sāks no sešiem gadiem, TVNET.lv,
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/337312driz_vairums_skolas_gaitas_saks_no_sesiem_gadiem
Drīz vairums skolas gaitas sāks no sešiem gadiem, dažādi mediji,
http://monitorings.leta.lv/main/item/95588535-858E-4210-9FE31A5DB06C2082/
Uz 1. klasi — no sešiem gadiem, Novadnieks (Preiļi),
http://monitorings.leta.lv/main/item/70EB8A57-0BBE-4DE8-B9719F630993F55E/
Sešgadnieku mācību programmu aprobēs 35 izglītības iestādes,
Izglītība un Kultūra, http://monitorings.leta.lv/main/item/8EBD1F262C26-4F3B-B520-9BCEDF76DD94/
Sāksies sešgadnieku eksperiments, Latvijas Avīze,
http://monitorings.leta.lv/main/item/341BDFC9-A2F8-4194-B8EABB1E861B4254/
Sešgadnieku jauno mācību programmu izmēģinās 22 izglītības
iestādes, Radio Skonto,
http://monitorings.leta.lv/main/item/C778131F-F1DA-4BA4-9406B59D360B52DC/
Kāds būs eksperiments ar sešgadniekiem, Saldus Zeme (Saldus),
http://monitorings.leta.lv/main/item/DC86B432-0FC7-42ED-88555F75EFF82FDE/
Iesaistās izmēģinājumā, Kursas Laiks (Liepāja),
http://monitorings.leta.lv/main/item/C67F121E-BE26-4CED-A18F5396622B7409/
20 Latvijas skolas izmēģinās jauno mācību programmu

Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pašvaldības iedzīvotāji

Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā

Pašvaldības iedzīvotāji

Pašvaldības iedzīvotāji

Pedagogi, vecāki, sabiedrība
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11.08.2010.

15.08.2010.

19.08.2010.

25.08.2010.

27.08.2010.

30.08.2010.

31.08.2010.

31.08.2010.

31.08.2010.

01.09.2010.

sešgadniekiem, LR1, http://monitorings.leta.lv/main/item/DFD52D8FB949-48C2-9A99-C02A5CCCD59A/
Izmēģinās būt pirmklasnieki, Kurzemes Vārds (Liepāja),
http://monitorings.leta.lv/main/item/05A77D16-2E21-4640-B6255C24F9746048/
Sešgadnieki, Praktiskais Latvietis,
http://monitorings.leta.lv/main/item/5DAB5BB5-F77C-4323-86FAD4220A329306/
Lādezerā aprobēs sešgadīgo bērnu mācību programmu, Auseklis
(Limbaži), http://monitorings.leta.lv/main/item/AC563BDC-55424133-972B-C61CF12D1C42/
Koķe: Pilotprojektā iesaistītajiem sešgadniekiem, iespējams, būs
atkārtoti jāiet 1.klasē, LR1,
http://monitorings.leta.lv/main/item/56151F21-E941-45EF-B13C5C0946FEA744/
"Panorāma": Sešgadniekus iesaista izglītības eksperimentā, LTV1,
http://monitorings.leta.lv/main/item/5A5A5906-1D12-4CBF-AFFA56E107829333/
Vai skola būtu jāsāk apmeklēt sešu gadu vecumā?, TVNET,
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/344127vai_skola_butu_jasak_apmeklet_sesu_gadu_vecuma
Eksperimenta bērni divreiz pirmajā klase? Latvijas Avīze,
http://monitorings.leta.lv/main/item/D8579676-4AA8-472F-83DE678D5174413B/
No sešiem gadiem? Liesma (Valmiera),
http://monitorings.leta.lv/main/item/94B66070-D85E-4770-ABBFCCAD6A656BEB/
Sešgadnieki uz pirmo klasi dodas zosu gājienā, Jaunais Vēstnesis
(Jēkabpils), http://monitorings.leta.lv/main/item/B6CF82DA-E42E4865-A656-0F146F2FE855/
Sešgadīgo skolēnu jauno mācību programmu sāk izmēģināt 22

kopumā
Pašvaldības iedzīvotāji

Vecāki, sabiedrība kopumā

Pašvaldības iedzīvotāji

Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā

Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
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01.09.2010.

01.09.2010.

01.09.2010.

01.09.2010.

01.09.2010.

01.09.2010.

02.09.2010.

02.09.2010.

04.09.2010.

izglītības iestādes, LETA,
http://monitorings.leta.lv/main/item/B9D400FB-8D56-4B3E-BD6A2D8A70A25417/
Sešgadīgo skolēnu jauno mācību programmu sāk izmēģināt 22
izglītības iestādes, dažādi mediji,
http://monitorings.leta.lv/main/item/256DB759-6A47-4669-B7D27D136144BEAA/
"Pēcpusdiena": Šogad sešgadīgo skolēnu jauno mācību programmu
sāk izmēģināt 22 izglītības iestādes, LR1,
http://monitorings.leta.lv/main/item/A1F1C105-9F41-43A5-ABCD6E08B25BFA6A/
Jau šogad 35 skolās eksperimentālā kārtā skolos sešgadniekus, TV5,
http://monitorings.leta.lv/main/item/E42C8A11-BDBC-4E3D-AF72929D5B0AB19B/
Grobiņā uz skolu devušies arī sešgadnieki, LR1,
http://monitorings.leta.lv/main/item/B58FB914-FB17-4C71-A338D1373631E2DB/
22 skolās sākas sešgadnieku mācīšanas eksperiments, Diena,
http://monitorings.leta.lv/main/item/DB75EF6E-9268-475A-A1034B0D1C9F3E65/
Skolas putra, Latvijas Avīze,
http://monitorings.leta.lv/main/item/279EE39E-64E9-4825-9A98B98B222EBF6B/
Aktuālais, jaunu mācību gadu sākot, Izglītība un Kultūra,
http://monitorings.leta.lv/main/item/D5355284-46B4-4BAC-A33042C2BB306E81/
Grobiņā uz skolu devušies arī sešgadnieki, LR1,
http://monitorings.leta.lv/main/item/983376A7-FF75-4572-B0FEE90AC915A257/
Mazie «saulstariņi» jau šogad mācīsies lasīt un rakstīt, Zemgale
(Dobele), http://monitorings.leta.lv/main/item/BD2422A5-5B90-

kopumā

Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā

Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā

Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pašvaldības iedzīvotāji
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06.09.2010.

08.09.2010.

09.09.2010.

09.09.2010.

13.09.2010.

13.09.2010.

13.09.2010.

15.09.2010.

23.09.2010.

23.09.2010.

4C90-BEA0-75E98EAEA133/
"Vietējais jautājums": Uz skolu sešos gados, LR4,
http://monitorings.leta.lv/main/item/106B7224-BB01-432E-884AC2D34BB7BED6/
Reformas vajadzēs visos līmeņos, Diena,
http://monitorings.leta.lv/main/item/D245B5C9-18B5-4DF7-A506E5C057B45344/
1.klasē no sešiem gadiem, Neatkarīgās Tukuma Ziņas (Tukums),
http://monitorings.leta.lv/main/item/0599DA91-F01F-45D4-A3369C869FBECB18/
Ina Druviete: Sabiedrības viedoklis par izglītību – kā ieklausāmies?,
diena.lv, http://diena.lv/lat/tautas_balss/lasitaji_raksta/sabiedribasviedoklis-par-izglitibu-ka-ieklausamies
Ministrijas "izmēģinājuma trusīši" – sešgadnieki, Diena,
http://monitorings.leta.lv/main/item/A00A0524-BAD2-40D8-8CBB67AE1E66844A/
EKSPERIMENTS AR SEŠGADĪGAJIEM, Neatkarīgā Rīta Avīze
Latvijai, http://monitorings.leta.lv/main/item/9797F9E3-49D2-4FF0BB55-8922EE47A628/
Diena: Ministrijas "izmēģinājuma trusīši" – sešgadnieki, LTV1,
http://monitorings.leta.lv/main/item/6C56483E-794C-49B1-A25AF7DE4197CE52/
Ābeci – sešgadīgajiem, Druva (Cēsis),
http://monitorings.leta.lv/main/item/E5B53B96-4693-4C92-BEA782AC14A514A4/
Lai lemj vecāki, Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai,
http://monitorings.leta.lv/main/item/F001BC0E-FB9D-49E3-82BDE1E3AA1BB182/
Pirmsskolas izglītībā sperts solis uz sistēmas sakārtošanu, Izglītība un
Kultūra, http://monitorings.leta.lv/main/item/CFBB3414-AAD047CA-9165-D66621B9E616/

Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Izglītības iestādes, vecāki,
sabiedrība kopumā
Izglītības iestādes, vecāki,
sabiedrība kopumā
Izglītības iestādes, vecāki,
sabiedrība kopumā
Pašvaldības iedzīvotāji
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi,
kopumā
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23.09.2010.

02.07.2010.

Preses relīze

Politiķi par izglītību, Izglītība un Kultūra,
http://monitorings.leta.lv/main/item/8CC34BFB-7FB7-46E1-B07F5AE8E7C8671E/
Vēstis no "Spārītes", Tukuma Ziņotājs (Engures Novada Ziņas),
http://monitorings.leta.lv/main/item/B5F541D1-5C19-4E50-8AB730D1A1003013/
Sešgadnieku integrētā mācību programma – LNT,
http://monitorings.leta.lv/main/item/2BDF9A07-7F75-4872-B90C748DBA0801D9/
Sešgadnieki esot gatavi mācībām skolā - TVNET/LNT ziņas,
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/347715sesgadnieki_esot_gatavi_macibam_skola
Izvēlētas pilotprojekta izmēģinājumskolas un līdzdalības skolas

Pastāvīgi

Sadaļa VISC mājaslapā

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml

Pastāvīgi

Sadaļa IZM mājas lapā „Skola
no 6 gadu vecuma”

Pastāvīgi

VISC informācija mājas lapā

Sadaļā atrodama informācija par jautājuma virzību, pētījumi, atbildes
uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, starptautiskā pieredze, iespēja
sabiedrībai paust viedokli un sniegt priekšlikumus:
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/visparejaizglitiba/skola-no-6-gadiem.html
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml

Pēc
pieprasījuma

IZM informācijas centra un
VISC speciālistu konsultācijas

25.09.2010.

26.09.2010.

27.09.2010.

Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem

Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pašvaldības iedzīvotāji

Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, sabiedrība kopumā

Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
Sabiedrība kopumā

Sabiedrība kopumā, izglītībā
iesaistītie
Ikviens interesents

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
19.07.2010. Publikācijas un ziņas
20.07.2010.
20.07.2010

Lems par naudu autobusiem (Kursas Laiks)
Valdība lems par 2,59 miljonu latu piešķiršanu skolēnu autobusu
iegādei (BNS)
Piešķir 2,59 miljonus latu 74 skolēnu autobusu iegādei (BNS)

Pašvaldības, sabiedrības kopumā
Pašvaldības, sabiedrības kopumā
Pašvaldības, sabiedrības kopumā
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09.08.2010.

Papildinās autobusu parku (Kursas Laiks)

21.08.2010.

Valdība lems par papildu finansējumu Sociālās drošības tīkla
stratēģijas pasākumiem 4,43 miljonu latu apmērā (BNS)
Vēl 20 pašvaldībām no sociālās drošības tīkla plāno piešķirt
finansējumu autobusu iegādei (BNS)
Valdību informēs par sociālās drošības tīkla stratēģijas rezultātiem
otrajā ceturksnī (BNS)
Valdība lems par papildu finansējumu Sociālās drošības tīkla
stratēģijas pasākumiem 4,43 miljonu latu apmērā (BNS)
Atbalsta papildu finansējumu Sociālās drošības tīkla stratēģijas
pasākumiem 4,43 miljonu latu apmērā (BNS)
Sociālās drošības tīkla ietvaros 20 pašvaldības varēs iegādāsies 25
autobusus (BNS)
Sociālās drošības pasākumiem izmaksāti 17,5 miljoni latu (BNS)
Arī Skrīveru vidusskolai būs jauns autobuss (Staburags)

22.08.2010.
23.08.2010.
24.08.2010.
24.08.2010.
24.08.2010.
24.08.2010.
26.08.2010.
27.08.2010.

Par līdzekļu piešķiršanu 20 novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu
nodrošināšanai (Latvijas Vēstnesis)
Saeima lems par Sociālās drošības tīkla finansējuma pārdali vairāk
nekā divu miljonu latu apmērā (BNS)
Spriedīs par Sociālās drošības tīkla stratēģijas līdzekļu pārdali (BNS)

16.09.2010.
16.09.2010.
17.09.2010.
17.09.2010.
22.09.2010.
Pastāvīgi

Baneris un sadaļa mājas lapā

RAPLM diskutē par līdzekļu pārdali Sociālās drošības tīkla stratēģijas
ietvaros (BNS)
Darba grupa vienojas sagatavot priekšlikumus par izmaiņām Sociālās
drošības tīkla stratēģijā (BNS)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija: Par līdzekļu
pārdali Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros (Latvijas Vēstnesis)
RAPLM mājas lapas pirmajā lapā ievietots baneris, kas ved uz sadaļu
„Atbalsts sociālai drošībai”, uz kuru ved saites no iesaistīto institūciju

Reģiona skolēni, viņu vecāki,
sabiedrības kopumā
Atbalsta saņēmēji, sabiedrības
kopumā
Pašvaldības
Sabiedrība kopumā
Atbalsta saņēmēji, sabiedrības
kopumā
Atbalsta saņēmēji, sabiedrības
kopumā
Pašvaldības, sabiedrības kopumā
Sabiedrība kopumā
Reģiona skolēni, viņu vecāki,
iedzīvotāji kopumā
Pašvaldības, sabiedrības kopumā
Atbalsta saņēmēji, sabiedrības
kopumā
Atbalsta saņēmēji, sabiedrības
kopumā
Atbalsta saņēmēji, sabiedrības
kopumā
Atbalsta saņēmēji, sabiedrības
kopumā
Atbalsta saņēmēji, sabiedrības
kopumā
RAPLM mājas lapas
apmeklētāji, tai skaitā visas
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Pastāvīgi

Informācija VRAA mājas lapā
(Mērķdotācijas pašvaldībām –
Skolēnu pārvadājumu
kompensācija)

un pašvaldību mājas lapām. Savukārt šajā sadaļā pievienotas
atpakaļsaites uz visu iesaistīto institūciju mājas lapu sadaļām, kurās
pieejama detalizēta informācija par katru no atbalsta pasākumiem.
RAPLM mājas lapas sadaļa pārskata periodā apmeklēta 860 reizes
(846 unikālie skatījumi), tai skaitā aprīlī – 334 apmeklētāji, maijā –
258 apmeklētāji, jūnijā – 254 apmeklētāji.
Kopējais viena apmeklētāja pavadītais laiks sadaļā ~ 1.5 minūte
(ilgākais laiks – 5 min, īsākais – 30 sekundes).
Pieprasītākā frāze Meklētājā – GMI PABALSTI 2010.GADĀ
Skolēnu pārvadājumu kompensācija, metodiskie norādījumi
pašvaldībām, skaidrojums par dokumentiem, kādi nepieciešami
pašvaldībai, lai pamatotu faktiskos izdevumus, kas saistīti ar skolēnu
pārvadājumiem.

atbalsta pasākumu mērķa grupas.

VRAA mājas lapas apmeklētāji,
tai skaitā novadu pašvaldības,
kuru administratīvajā teritorijā
sākot ar 2009.gada 29.maiju
reorganizētas un/vai likvidētas
vispārējās un profesionālās
izglītības iestādes.

Satiksmes ministrija
17.09.2010. Publikācija

Pastāvīgi

Informācija SM mājaslapā

Pastāvīgi

Interneta baneris

RAPLM diskutē par līdzekļu pārdali Sociālās drošības tīkla stratēģijā
Visi interesenti
LETA
Septembra sākumā valdība atbalstījusi papildus līdzekļu piešķiršanu,
lai kompensētu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
radušos zaudējumus par pasažieru, kuriem pienākas atlaide
sabiedriskajā transportā, pārvadāšanu.
Pasažieru tiesības un pienākumi
SM mājaslapas apmeklētāji
Iekļauta arī informācija par nepieciešamību pasažieriem izņemt
„nulles biļeti”, kur to var izdarīt.
SM mājas lapā ievietots Sociālā drošības tīkla stratēģijas interneta SM mājaslapas apmeklētāji
baneris „Atbalsts sociālai drošībai”, kas sasaistīts ar RAPLM mājas
lapas sadaļu par sociālās drošības tīkla stratēģijas atbalsta
pasākumiem.
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Pastāvīgi
Pastāvīgi
Pastāvīgi
Pastāvīgi
Pastāvīgi

Atsevišķos vilcienos izvietoti
informatīvi A1 formāta plakāti
Informācija Satiksmes
ministrijas mājaslapā
Informācija AS „Pasažieru
vilciens” mājaslapā
Tiešā komunikācija
Atbildes uz iedzīvotāju un
mediju jautājumiem

Informācija, kāda izskatās „nulles biļete”, kādām mērķgrupām tā ir Vilcienu pasažieri
jāizņem biļešu kasē.
Skaidrojoša informācija par bezmaksas biļetes izņemšanu, Sociālās SM mājaslapas apmeklētāji
drošības tīkla stratēģijas mērķiem un bezmaksas biļetes paraugs
Informācija par „nulles biļetes” izņemšanu no 01.01.2010.
„Pasažieru vilciens” mājaslapas
apmeklētāji
Biļešu konduktori vilcienos skaidro nepieciešamību mērķgrupām Vilcienu pasažieri
iegādāties „nulles biļeti”
Pēc pieprasījuma tiek sniegtas atbildes uz iedzīvotāju un mediju Visi interesenti
jautājumiem par „nulles biļetēm”, mērķgrupām

Finanšu ministrija
12.08.2010. Preses relīze

Pastāvīgi

Repše tikās ar Pasaules Bankas prezidentu Robertu Zēliku
http://www.fm.gov.lv/?lat/aktualitates/jaunumi/50071
Informācija plašsaziņas līdzekļos Repše Pasaules Bankas vadītājam uzsver sociālās drošības tīkla
nozīmi Latvijas ekonomikā (BNS)
Sarunās ar aizdevējiem vārds „mēnesī” turpmāk būs īpaši jāizceļ
(Tvnet.lv)
FM: sarunās ar aizdevējiem vārds „mēnesī” turpmāk dokumentos būs
jāliek arī „boldā” (Diena.lv, Apollo.lv)
Arī Repše pārrunā ekonomikas aktualitātes ar Pasaules Bankas
prezidentu (LETA)
Par pasaules bankas prezidenta un bankas pārstāvju vizīti Latvijā
(Latvijas Vēstnesis)
Informācija FM mājas lapā
Informācija par starptautisko aizdevumu latviešu un angļu valodā

Plašsaziņas līdzekļi

13.08.2010.

Sabiedrība kopumā

Pastāvīgi

Baneris FM mājas lapā

13.08.2010.
13.08.2010.
13.08.2010.
17.08.2010.

FM mājas lapā ievietots baneris uz RAPLM mājas sadaļu „Atbalsts
sociālai drošībai”

Atbalsta saņēmēji un sabiedrība
kopumā
Atbalsta saņēmēji un sabiedrība
kopumā
Sabiedrība kopumā
Sabiedrība kopumā
Interneta lietotāji, Latvijas un
ārvalstu mediji
FM mājaslapas apmeklētāji
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Citas publikācijas un ziņas, kurās tiek pieminēta Sociālās drošības tīkla stratēģija
21.07.2010. Publikācijas

Kampars: siltuma tarifu kāpums jākompensē no sociālā spilvena
līdzekļiem, nevis jāatceļ akcīzes nodoklis gāzei (BNS)

Sabiedrības kopumā

27.07.2010.

Spilvena vietā labāk buldozera stūre (Brīvā Daugava)

28.07.2010.

Slimnīcu biedrība: sociālā spilvena līdzekļu efektīvu izmantošanu
kavē likumā noteiktie ierobežojumi (BNS)

Atbalsta saņēmēji, iedzīvotāji
kopumā
Sabiedrība kopumā

05.08.2010.

Edgars Zalāns: Valdības stratēģija - neko nedarīsim, nebūs ko pārmest
(BNS)
Pabalsta naudu arī nodzer un nopīpē (Latvijas Avīze)
Grib mainīt pasažieru paradumus (Latvijas Avīze)
Kāds ietaupījums (Kurzemnieks)

20.08.2010.
04.09.2010.
14.09.2010.

Sabiedrība kopumā
Sabiedrība kopumā
Sabiedrība kopumā
Skolēni, viņu vecāki, iedzīvotāji
kopumā

Lietotie saīsinājumi:
ESF
FM
IZM
LM
NVA
RAPLM
SIVA
SM
VISC
VM
VRAA

-

Eiropas Sociālais fonds
Finanšu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Labklājības ministrija
Nodarbinātības Valsts aģentūra
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Sociālās integrācijas Valsts aģentūra
Satiksmes ministrija
Valsts izglītības satura centrs
Veselības ministrija
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
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Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

V.Dombrovskis

Vīza:
Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

03.12.2010. 12:10
2506
Ieva Dēze
67770471, ieva.deze@raplm.gov.lv
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