Priekšlikumi nacionālajam pasūtījumam sabiedriskajām raidorganizācijām
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.91 "Noteikumi par Latvijas
sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem, kas atspoguļojami audiovizuālajos elektroniskajos
plašsaziņas līdzekļos" kā sabiedrībai īpaši svarīgi pasākumi, kas 2014.gadā būtu jāiekļauj
nacionālajā pasūtījumā, būtu šādi:
Notikums
Pasaules kausa posms kamaniņu sportā
junioriem, vienlaikus Eiropas čempionāts
kamaniņu sportā junioriem (Sigulda)
Pasaules kausa posms kamaniņu sportā
pieaugušajiem, vienlaikus Eiropas
čempionāts kamaniņu sportā pieaugušajiem
(Sigulda)
2014.gada Ziemas Olimpiskās spēles Sočos
(Krievija)
Latvijas Ziemas Olimpiādi
2015.gada Eiropas čempionāta
kvalifikācijas turnīra basketbolā sievietēm
spēles
Pasaules čempionāts hokejā sievietēm I
divīzijā (Ventspils)
NBS Militārā parāde katru gadu citā
Latvijas reģionā
Pasaules čempionāts hokejā vīriešiem
(Baltkrievija)
Pasaules kausa izcīņa futbolā (Brazīlija)
Eiropas čempionāts jauniešiem basketbolā
U-18 izlasēm (iespējams Latvijā)
Eiropas komandu čempionāts vieglatlētikā
2.līgas komandām (Rīga)
2015.gada Eiropas čempionāta
kvalifikācijas turnīra basketbolā vīriešiem
spēles
Nāciju kauss motokrosā
Rīgas garnizona militārā parāde
NBS Militārā parāde
2016.gada Eiropas čempionāta
kvalifikācijas turnīra futbolā vīriešiem
spēles

Norises laiks
2014.gada 10.11.janvāris
2014.gada 25.26.janvāris

Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Kamaniņu sporta
federācija
Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Kamaniņu sporta
federācija

2014.gada 7.23.februāris
2014.gada marts
2014.gada maijs-jūnijs

Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Olimpiskā komiteja
Izglītības un zinātnes ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Basketbola savienība

2014.gada 6.12.aprīlis
4.maijs

Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Hokeja federācija
Aizsardzības ministrija

2014.gada 9.-25.maijs
2014.gada 12.jūnijs13.jūlijs
2014.gada jūnijsaugusts
2014.gada 21.22.jūnijs
2014.gada augustsseptembris

Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Hokeja federācija
Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Futbola federācija
Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Basketbola savienība
Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Vieglatlētikas savienība
Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Basketbola savienība

2014.gada
28.septembris
11.novembris
18.novembris
2014.gadā saskaņā ar
UEFA kalendāru

Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Motosporta federācija
Aizsardzības ministrija
Aizsardzības ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Futbola federācija

Citi notikumi un pasākumi
Aizsardzības nozare
kontaktpersona Aizsardzības ministrijā – Dace Ankipāne, Preses nodaļas vadītāja (Tel. 67335045, e-pasts:
dace.ankipane@mod.gov.lv)

Notikums
Latvijas Armijas gadadienas pasākumi

Norises laiks
10.jūlijs

Atbildīgā institūcija
Aizsardzības ministrija

Ārlietu nozare
kontaktpersona Ārlietu ministrijā – Diāna Eglīte, Preses un informācijas nodaļas vadītāja (tālrunis: 67016272, e-pasts:
diana.eglite@mfa.gov.lv)

Notikums
Latvijas vēstnieku sanāksme
Zviedrijas Kroņprinceses Viktorijas vizīte
Latvijā- TBC (Eiropas Kultūras
galvaspilsētas pasākumu ietvaros)
Kampaņa par „Ceļo droši”
Latvijas dalības NATO 10 gadu jubileja
Latvijas un Igaunijas tulkotāju balva
Frankofonijas dienas

Norises laiks
Janvāra beigās
Februāris

Atbildīgā institūcija
Ārlietu ministrija
Ārlietu ministrija/ Kultūras
ministrija

Plānots sākt
2014.gada februārī
2014.gada
1.ceturksnis
1.ceturksnis
2 nedēļas martā

Ārlietu ministrija

Latvijas desmitgades Eiropas Savienībā
atzīmēšana
Akcija „Atpakaļ uz skolu”

Aprīlis/maijs

Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) 63.
kongress Filadelfijā, ASV

2. – 4. maijs

Augsta līmeņa seminārs „Starpkontinentālie
tirdzniecības un transporta koridori”
Itālijas – Latvijas – Luksemburgas trio
prezidentūras ES Padomē sākums
Latvijas goda konsulu sanāksme
Diasporas un valdības pārstāvju konference
"Latvieši pasaulē – piederīgi
Latvijai 2014", Latvijā

2014.gada maijs vai
jūnijs
01.07.2014.

Gatavošanās Latvijas prezidentūrai ES
Padomē
Simulācijas spēles Latvijas skolās par ES
pārvaldību
NATO samits

2014.gada 2.puse

Rīgas konference
Eiropas Latviešu apvienības biedru
organizāciju gada sanāksme Dublinā,
Īrijā (atspoguļo nozīmīgākas aktivitātes
diasporas dzīvē Eiropā, atskats uz aizvadīto
un nākamo gadu)
Eiropas sadarbības diena (kontekstā ar ES
Stratēģiju Baltijas jūras reģionam)
Baltu Vienības diena
Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA)

Aprīlis - maijs

Jūlijs
Jūlija sākums

2014.gada otra puse

Aizsardzības un Ārlietu ministrijas
Ārlietu ministrija
Francijas institūts sadarbībā ar
frankofonajām vēstniecībām Rīgā/
Ārlietu ministrija
Ārlietu ministrija
ĀM, EKP, „Klubs māja –jaunatne
vienotai Eiropai.”
ALA; Filadelfijas Brīvo latvju
biedrība un Filadelfijas latviešu
apvienība
Ārlietu ministrija
Latvijas prezidentūras ES Padomē
sekretariāts
Ārlietu ministrija
Kultūras ministrija, Ārlietu
ministrija, Izglītības un zinātnes
ministrija, Pasaules brīvo latviešu
apvienība, Eiropas Latviešu
apvienība
Latvijas prezidentūras ES Padomē
sekretariāts
Ārlietu ministrija, EKP, EPIB

Provizoriski 2014.
gada 3.- 4. ceturksnis
septembris
20. un 21. septembris

Aizsardzības un Ārlietu ministrijas

21.septembris

Ārlietu ministrija/ VARAM

22.septembris
Oktobris

Ārlietu ministrija
PBLA

Ārlietu ministrija
Eiropas Latviešu apvienība

gadskārtējā valdes sēde Rīgā (nozīmīgākas
aktivitātes pasaules latviešu dzīvē, atskats
uz pagājušo un nākamo gadu)
Eiropas Savienības Informācijas sniedzēju
Forums
LV-EE ziņojuma konference
Austrālijas latviešu 55. Kultūras dienas
Sidnejā
Augsta līmeņa ārvalstu amatpersonu vizītes

Oktobris - novembris

Ārlietu ministrija, EKP, EPIB

Novembris decembris
26. – 31. decembris

Ārlietu ministrija/MK

Saskaņā ar vizīšu
kalendāru

Latviešu Apvienība Austrālijā un
Jaunzēlandē (LAAJ) un tās
uzdevumā Austrālijas latviešu 55.
Kultūras dienu rīcības komiteja
Ārlietu ministrija

Ekonomikas nozare
kontaktpersona Ekonomikas ministrijā – Evita Urpena, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja (tālrunis: 67013193,
26478834, evita.urpena@em.gov.lv)

Notikums
2014.gada 1.aprīlī Latvijā plānota
elektroenerģijas tirgus atvēršana
mājsaimniecībām. Lūgums sabiedriskajiem
medijiem šo tēmu iekļaut raidījumu saturā,
informējot mājsaimniecības par
nepieciešamo rīcību.

Norises laiks
2014.g. janvāris līdz
marts

Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija

Iekšlietu nozare
kontaktpersona Iekšlietu ministrijā – Gunta Skrebele, Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību un
organizatoriskā darba nodaļas vadītāja (Tālr.: 67219363, e-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv)

Notikums
Informatīvas kampaņas par kūlas
ugunsgrēku profilaksi
Sabiedrības informēšana par rīcību
iespējamo plūdu gadījumā
Latvijas ugunsdzēsības 149.gadadiena,
Ugunsdzēsēju glābēju diena
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
koledžas izlaidums
Informatīvās kampaņas par ugunsdrošību
apkures sezonas laikā
Valsts robežsardzes 95.gadadiena

Norises laiks
Marts-maijs
Aprīlis-marts
17.maijs
Jūnijs
Septembris-maijs
Novembris

Atbildīgā institūcija
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests
Valsts robežsardze

Izglītības un zinātnes nozare
kontaktpersona Izglītības un zinātnes ministrijā – Dita Bukovska, Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
konsultante (tālr.67047804, e-pasts: dita.bukovska@izm.gov.lv)

Notikums
17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju
svētki „Gaudeamus”

Norises laiks
2014.gada 27.29.jūnijs, Daugavpils

Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija,
Valsts izglītības satura centrs

Latvijas Izgudrotāju diena.

2014.gada 6.oktobris

Izglītības un zinātnes ministrija
(kontaktpersona – Kristīne Keiča,
Augstākās izglītības, zinātnes un
inovāciju departaments, 67047971)

Izglītības Inovācijas balva 2014

Novembris

Izglītības un zinātnes ministrija
(kontaktpersona - Dzintra MergupeKutraite, Izglītības departaments,
67047817)

Kultūras nozare
kontaktpersona Kultūras ministrijā – Līga Buševica, Nozaru politikas nodaļas vecākā referente (tālrunis: 67330263, epasts: liga.busevics@km.gov.lv)

Norises laiks
2014.gada janvārisdecembris
(15.01.14.–19.01.14.
atklāšanas pasākumi)

Atbildīgā institūcija
Nodibinājums Rīga 2014

Nozaru gada balvu pasākumi
Lielā Mūzikas balva
Grāmatu mākslas konkurss „Zelta ābele”

4.marts, LNO
3. aprīlis

Lielais Kristaps

14.aprīlis

Latvijas Literatūras gada balva
(LALIGABA)
Baltvilka balva bērnu literatūrā un
ilustrācijā
Muzeju nakts: ar devīzi - Sarkanā krāsa dzintars

24.aprīlis, LNB

17.maijs

VSIA „Latvijas Koncerti”
Latvijas Grāmatizdevēju
asociācija
Latvijas Kinematogrāfistu
savienība
SIA „Starptautiskā Rakstnieku un
tulkotāju māja”
Latvijas Jaunatnes un bērnu
literatūras padome
KM Muzeju nodaļa

Hercoga bibliotēkas atklāšana.
Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas
programmas 2010-2014 noslēgums.

24.maijs
(apmeklētājiem no
25.maija)

Rundāles pils muzejs, Rundāles
pils atbalsta fonds, Borisa un
Ināras Teterevu fonds

Cimzes Jāņa 200 gadadienai veltīta kopīga
Dziesmu diena (Valkā)

31.maijs

Pirmajai latviešu jūrskolai – 150!
Dikļu Dziesmu svētki. Pirmo Dziesmu
svētku 150.gadu jubileja (Dikļos)
8. Pasaules koru olimpiāde

maijs - decembris
7.jūnijs

Latvijas Nacionālais kultūras
centrs (jāskata arī KM u.c.
institūciju Cimzem plānoto
pasākumu kontekstā)
Ainažu jūrskolas muzejs
Latvijas Nacionālais kultūras
centrs
riga2014.org

Svētki „Turaidas pils 800 gadu mozaīka”
Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšana
Gada balva dizainā
Teātra balva „Spēlmaņu nakts”

1.augusts
septembris
oktobris
23. novembris

Eiropas Kinoakadēmijas balvas pasniegšana

12.-13. decembris

Notikums
Eiropas kultūras galvaspilsētas gada
programmas pasākumi

24.jūlijs

9.-19.jūlijs

Turaidas muzejrezervāts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Latvijas Dizaineru savienība
Latvijas Teātra darbinieku
savienība
Rīga 2014, Nacionālais Kino

un saistītie notikumi

centrs

Labklājības nozare
kontaktpersona Labklājības ministrijā – Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, marika.kupce@lm.gov.lv,
67021581)

Notikums
Eiropas kampaņas "Veselīgas darba vietas
uzvar stresu!" atklāšana
Veloķiveru u.c. aizsarglīdzekļu lietošanas
nepieciešamība bērniem
Kustības „Draudzīga skola” Vislatvijas
konference
Bērnu prettraumatisma kampaņa

Norises laiks
Aprīlis

Atbildīgā institūcija
Valsts darba inspekcija

Aprīlis, maijs

Informatīvie pasākumi 1. jūnijā,
Starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības
dienā
Jauniešu nodarbināšana vasarā – viņu darba
tiesības (informatīvi šižeti)
Labas prakses balvas Zelta ķivere
apbalvošana
Vecāku pienākumi un atbildība bērna
audzināšanā - izpratnes veidošana
Bērna atbildība - t.sk. administratīvā un
kriminālatbildība, cēloņi un sekas

Maija beigas – 1.
jūnijs

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija

Maijs, jūnijs, jūlijs

Valsts darba inspekcija

Oktobris - novembris

Valsts darba inspekcija

Gada garumā

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija

Maijs
Maijs

Gada garumā

Satiksmes nozare
kontaktpersona Satiksmes ministrijā – Aivis Freidenfelds, Komunikācijas nodaļas vadītājs (tālr. 67028261,
aivis.freidenfelds@sam.gov.lv).

Notikums
Ziemas olimpiskajām spēlēm Soči 2014
veltītas pastmarkas izdošana
Latu bezmaksas maiņa pret eiro 302
Latvijas reģionu pasta nodaļās, kur nav
banku filiāļu/bankomātu
Ceļu satiksmes drošības kampaņas:
 Par mazaizsargāto satiksmes
dalībnieku drošību;
 Par braukšanu reibumā;
 Par autovadītāju nogurumu
Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku
sacensības:
Reģionālās sacensības
Latvijas sacensības
Dalība Eiropas sacensībās
Drošība dzelzceļu tuvumā un uz sliežu
ceļiem (Starptautiskā dzelzceļa
pārbrauktuvju drošas šķērsošanas diena)

Norises laiks
Februāris, marts

Atbildīgā institūcija
VAS Latvijas Pasts

Janvāris-31.marts

VAS Latvijas Pasts

Aprīlis

CSDD

Jūnijs
Septembris

CSDD
CSDD

Aprīlis, maijs
Jūnijs
Septembris
2014.g. jūnijs

CSDD
CSDD
CSDD
Latvijas dzelzceļš

„Latvijas dzelzceļam” - 95
Trīs Baltijas valstu kopizdevuma pastmarka
Baltijas ceļam – 25
Rīgas Motormuzeja atvēršana pēc
rekonstrukcijas

2014.g, 5.augusts
23.augusts

Latvijas dzelzceļš
VAS Latvijas Pasts

2013.gada 4.cet.

CSDD

Veselības nozare
kontaktpersona Veselības ministrijā - Egita Pole, Komunikācijas nodaļas vadītāja (Tālrunis: 67867106, e-pasts:
egita.pole@vm.gov.lv)

Notikums
Veselības jomā ir izveidoti vairāki
sabiedrību izglītojoši klipi, kas būtu aktuāli
katram iedzīvotājam un pārraidāmi
nacionālajos medijos:
„Jūties švaki – ne vienmēr ir tik traki”, kas
skaidro kādos gadījumos jāsauc neatliekamā
medicīniskā palīdzība (Klips bezmaksas
sociālās kampaņas ietvaros jau pārraidīts
Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio 2012.
gada janvārī un augustā. Klipi ir
nekomerciāli un veidoti par valsts budžeta
līdzekļiem.)

Norises laiks
Visu gadu

Atbildīgā institūcija
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests

„Pārbaudi veselību valsts maksā”, kas
skaidro valsts organizētā vēža savlaicīgas
atklāšanas programmu un aicina saņemot
uzaicinājumu doties uz pārbaudi. (Klips
bezmaksas sociālās kampaņas ietvaros jau
pārraidīts Latvijas televīzijā un Latvijas
radio 2012. gada novembrī. Klipi ir
nekomerciāli un veidoti par valsts budžeta
līdzekļiem.)

Visu gadu

Nacionālais veselības dienests

„Ārstējies nepārmaksājot”, kas skaidro
lētāku zāļu izvēlēšanās iespēju pacientiem

Visu gadu

Nacionālais veselības dienests

„Klausies kā pukst”, informē pacientus par
nepieciešamību sekot līdz saviem sirds
veselības rādītājiem , asinsspiedienam,
pulsam, svaram. (Visi klipi ir nekomerciāli
un veidoti par valsts budžeta līdzekļiem.)

Visu gadu

Slimību profilakses un kontroles
centrs

Ģimenes veselības gads 2014.
Veselības ministrija 2014.gadu ir
pasludinājusi par ģimenes veselības gadu,
kura ietvaros tiks rīkoti informatīvi
pasākumi, lai pievērstu Latvijas iedzīvotāju
uzmanību uz to, ka primāri atbildība par
savu un savu bērnu veselību sākas ģimenē.

Visu gadu

Veselības ministrija

Ģimenes veselības gada pasākumu ietvaros
īpaši tiks uzvērta tēvu veselības nozīme.
Zemkopības nozare
kontaktpersona Zemkopības ministrijā – Dagnija Muceniece, Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja (e-pasts:
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv, tālrunis: 26534104, 67027070)

Notikums
Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs”
pasniegšana
Lauksaimnieku konkurss „Sējējs-2014”

Norises laiks
Aprīlis

Atbildīgā institūcija
Zemkopības ministrija

Oktobris

Zemkopības ministrija

