
Publicitātes Prasības 
atbalsta saņēmējiem
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Kontaktinformācija

Materiāls izstrādāts ievērojot:

www.lad.gov.lv

2014. – 2020.gada 
plānošanas periods

Materiāls izstrādāts, lai informētu 
atbalsta saņēmējus par nepieciešamo 
īstenotā projekta publicitāti, ievērojot 
noteiktu vizuālās informācijas un tās 
elementu lietošanu.

eiropas lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

eiropas jūrlietu un zivsaimniecības 
fondsAtbildes uz jautājumiem var noskaidrot 

LAD Klientu apkalpošanas centros

Pieņemšanas laiki (ja nav norādīts citādi)

P.  8:30-18:00
O., T., C.  8:30-17:00
Pk.  8:30-16:00

Informatīvais tālrunis 67095000
E-pasts: lad@lad.gov.lv

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra notei-
ku mus Nr.598 ‟Noteikumi par valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu 
un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 
2014. – 2020.gada plānošanas periodā.”

ĪSTENOŠANAS REGULU (ES) Nr. 763/2014 
(2014. gada 11. jūlijs), ar ko nosaka noteikumus, 
kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu attiecībā uz informācijas un 
publicitātes pasākumu tehniskajiem parametriem 
un norādījumus par Savienības emblēmas izveidi.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULU (ES) 
Nr. 808/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar kuru paredz 
noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA).

ES fondu atbalsta saņēmējam ir pienākums projekta 
īstenošanas vietā un jebkurā ar projektu saistītā 
paziņojumā vai publikācijā, konferencēs vai semināros 
un citos pasākumos nodrošināt publicitātes pasākumu 
īstenošanu, lai informētu sabiedrību par ES fondu 
ieguldījumu.

Piešķirtais 
publiskais 

finansējums, 
EUR

Informatīvā 
plāksne / 
plakāts

Informa
tīvais 

stends*

LEADER proj. 
informatīvā
 plāksne /
 plakāts**

Līdz 9 999 

10 000 – 49 999  

50 000 – 499 999  

Vairāk nekā 500 000  

  *  Pamatlīdzekļu iegādes vai infrastruktūras uzlabošanas un būv niecī bas 
darbu gadījumā.

**  Plakāts vai plāksne ir jāizvieto visiem finansētajiem projektiem, vietējo 
rīcības grupu darbības telpās, kā arī pie apmācību un semināru norises 
telpām.

Publicitātes līdzekļa veids, ievērojot 
kopējo publiskā finansējuma apmēru

Jāņem vērā!
   Ja atbalsta saņēmējs, kuram informācijas plāksnes 

uzstādīšana nav obligāta, tomēr izlemj to uzstādīt, 
tai jābūt atbilstoši noformētai.

   Ja projekta īstenošanas vai uzraudzības laikā plakāts, 
plāksne vai stends tiek bojāts trešo personu darbības 
vai laika apstākļu ietekmes rezultātā, atbalsta 
saņēmējam jānodrošina tā atkārtota uzstādīšana.

   Ja viena projekta ietvaros būvniecības darbi 
vienlaicīgi norit vairākās vietās, informatīvo stendu 
uzstāda tajā projekta realizācijas vietā, kura pēc 
atbalsta apjoma ir lielākā.

ES fondu projektu publicitātes pasākumi 
jānodrošina projekta īstenošanas un 

visā uzraudzības laikā!



Obligātie publicitātes līdzekļi VIZUĀLO ELEMENTU ANSAMBLIS
   ES karoga emblēma kopā ar rakstisku atsauci 

“Eiropas Savienība” un atsauce uz ELFLA vai 
EJZF

       

  

   LEADER logo, ko piemēro darbībām un 
pasāku miem, kas tiek finansēti LAP atbalsta 
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 
ietvaros

 

   Nacionālā identifikācijas zīme “Nacionālais 
attīstības plāns 2020”

   Atsauce “Atbalsta Zemkopības ministrija un 
Lauku atbalsta dienests”.

Plakāts, plāksne vai stends novietojami sabiedrībai 
labi redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas vai 
sienas, pie iebraucamajiem vārtiem – žoga ārpusē, 
uz brīvi stāvošas konstrukcijas pie tehnikas parka vai 
ražotnes.

Uz materiāla obligāti izvietojamā informācija:
   Projekta nosaukums, kā arī cita saistoša informācija, 

piemēram, projekta numurs, atbalsta saņēmēja 
nosaukums u.c.

   Vizuālo elementu ansamblis attēlojams krāsu versijā 
un novietojams materiāla apakšdaļā.
Šī informācija aizņem vismaz 25% no 
visa informatīvā materiāla laukuma, 
atlikušais laukums izmantojams pēc 
atbalsta saņēmēja ieskatiem.

INFORMATĪVIE PLAKĀTI UN PLĀKSNES

Minimālais izmērs: A3 jeb 297x420 mm. Novietojams 
gan vertikālā, gan horizontālā orientācijā.
Izpildījums: pamatnes materiāla veids nav noteikts, 
bet izstrādājumam jābūt izturīgam, kvalitatīvam, 
tekstam – skaidri salasāmā drukā (ieteicams Arial 
fonts).
Izvietojums: plakāti var tikt izvietoti kā pagaidu 
informatīvais publicitātes līdzeklis projekta īstenošanas 
laikā, kas vēlāk aizvietojams ar pastāvīgu plāksni, kura 
jāuzstāda 3 mēnešu laikā pēc projekta realizācijas.

INFORMATĪVAIS STENDS

Minimālais izmērs: 800x1200 mm. Novietojams gan 
vertikālā, gan horizontālā orientācijā.
Izpildījums: lielformāta stendiem jābūt izvietotiem 
labas redzamības zonā un pieejamiem pēc iespējas 
plašākai sabiedrībai.
Izvietojums: projektos, kuros plānots veikt būvniecības 
darbus, pagaidu informatīvo stendu var apvienot ar 
būvtāfeli, ja ievērotas vizuālās publicitātes prasības.
Pēc paša atbalsta saņēmēja izvēles projekta 
īstenošanas laikā var tikt uzstādīts pastāvīgais 
informatīvais stends.

TĪMEKĻU VIETNES UN 
KOMUNIKĀCIJAS MATERIĀLI

Atbalsta saņēmēja tīmekļa vietnē, ja tāda ir, 
jāpublicē īsu, ar atbalsta apjomu samērīgu 
aprakstu par projektu, tā mērķiem un 
rezultātiem, uzsverot atbalstu, kas saņemts 
no ES fonda. Obligāti lietojams vizuālo 
elementu ansamblis, atsauce uz fonda 
administrējošajām iestādēm un ievietojama 
hipersaite uz Eiropas Komisijas tīmekļa 
vietni par ELFLA vai EJZF.
Ikviena publicitātes pasākuma ietvaros 
(piemēram, konference, seminārs), kā arī 
izstrādātajos materiālos (piemēram, bukleti, 
brošūras, videofilmas, datu bāzes) jāiekļauj 
vizuālo elementu ansamblis. 
Uz nelieliem reprezentatīviem priekšmetiem 
var netikt nodrošināts vizuālo elementu 
ansamblis, bet lietojama ES emblēma un 
atsauce “Eiropas Savienība”.

Piemēram, šis buklets ir sagatavots ar ELFLA 
un EJZF atbalstu, tāpēc jālieto šāds vizuālo 
elementu ansamblis:

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk par vizuālo elementu ansambli: 
www.lad.gov.lv

[ Atbalsta veidi    Projekti un investīcijas ]

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PROJEKTA 
NOSAUKUMS

Atbalsta saņēmēja nosaukums

Projekta numurs

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PROJEKTA NOSAUKUMSAtbalsta saņēmēja nosaukums

Projekta numurs


