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Publicitātes prasības  

ESF, ERAF, KF projektos  

2007.-2013.g. plānošanas periodā 

 

Sanda Rieksta 

Komunikācijas nodaļa 

2010. 
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Regula nr.1828/2006  

(sk. Publicitātes vadlīnijās 4.-9.lp. 

www.esfondi.lv  -> Vadlīnijas ->  

2007.-2013.gads) 

http://www.esfondi.lv/


  

3 

8.panta 2.,3.daļa (1828/2006) 

Projekta kopējās ES fonda un nacionālās 

izmaksas >350 000 LVL (500 000 EUR) un 

iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras 

uzlabošanas vai būvniecības darbi, finansējuma 

saņēmējs nodrošina:  

• informatīvo stendu projekta īstenošanas laikā 

projekta īstenošanas vietā;  

• pastāvīgu informatīvu plāksni 6 mēnešu laikā pēc 

projekta noslēguma 
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8.panta 4.daļa (1828/2006) 

• Pārējos ES fondu projektos finansējuma 

saņēmējs nodrošina projektā iesaistīto u.c. 

personu informēšanu par to, ka projektu 

finansē attiecīgais Eiropas Savienības fonds = 

    projekta publicitāte atbilstoši projekta 

iesnieguma veidlapā plānotajam, piem.,  
 informatīvā plāksne telpās  

 Informācija plašsaziņas līdzekļos 

 informācija  saņēmēja mājas lapā 

 informatīvi materiāli 

 informatīvi pasākumi u.tml.  
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• Papildus projekta iesnieguma veidlapā 

noteiktajam finansējuma saņēmējs var īstenot 

virkni citu informatīvo pasākumu, piem., 
 uzlīmes ar ES un attiecīgā ES fonda logo uz projekta ietvaros 

iegādātajām kustamajām lietām 

 atsauce uz attiecīgā ES fonda finansējumu ikvienā projekta 

dokumentā vai informatīvajā materiālā 

 projektu fotogrāfiju albumi 

 preses konferences u.tml. 
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9.pants (1828/2006) 

Ikviena ES fonda projekta informatīvajos un 

publicitātes pasākumos jānodrošina šādu 

elementu lietošana: 

• Eiropas Savienības logo (karogs) ar norādi 

„Eiropas Savienība” 

• attiecīgais ES fonda logo  

• sauklis „Ieguldījums tavā nākotnē” 

 

 

 

 
 

 

6 



  

7 

Informatīvais stends (1828/2006) 

• Uz informatīvā stenda izvietojamā informācija: 

ES logo (karogs) ar norādi „ Eiropas Savienība”  

attiecīgā ES fonda logo 

 sauklis „Ieguldījums tavā nākotnē” 

projekta nosaukums u.c. 

• Šī informācija aizņem vismaz 25% no visa 

informatīvā stenda / plāksnes laukuma 
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Informatīvais stends (1828/2006) 
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Informatīvais stends (1828/2006) 
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Informatīvais stends  

(2007.-13.g.plānošanas periods) 
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Informatīvais stends  

(2007.-13.g.plānošanas periods) 
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Informatīvais stends  

(2007.-13.g.plānošanas periods) 
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Informatīvais stends  

(2007.-13.g.plānošanas periods) 
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Informatīvā plāksne (1828/2006) 

• Uz informatīvās plāksnes izvietojamā informācija: 

ES logo (karogs) ar norādi „ Eiropas Savienība”  

attiecīgā ES fonda logo 

 sauklis „Ieguldījums tavā nākotnē” 

projekta nosaukums, finansējums  u.c. 

• Šī informācija aizņem vismaz 25% no visa 

informatīvā stenda / plāksnes laukuma 
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Informatīvā plāksne(1828/2006) 
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Informatīvā plāksne (1828/2006) 
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Informatīvā plāksne  

(2004.-06.g.plānošanas periods) 
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Informatīvā plāksne 

(2007.-13.g.plānošanas periods) 
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Informatīvais stends / plāksne 

(1828/2006) 

• Atlikušie 75% laukuma izmantojami pēc 

finansējuma saņēmēja ieskatiem 

•  Ieteicamais minimālais izmērs:  

1500  x 1000 mm stends 

200 x 300 mm plāksne 

• Informatīvo stendu uzstāda, uzsākot projektu 

• Noņem 6 mēn. laikā pēc projekta beigām un 

aizvieto ar informatīvo plāksni 
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Publicitātes līdzekļi 

 

• Informatīvais stends 

• Informatīvā plāksne 

• Drukāti materiāli 

• Mājas lapas 

• Audiovizuālie materiāli u.c. 
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Logo lietošana  

 

(sk. Publicitātes vadlīnijās  

11.-18.lp.) 
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www.esfondi.lv -> Logo 

http://publications.europa.eu/code/lv/lv-

5000100.htm  

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/dow

nload_lv.htm  

http://publications.europa.eu/code/lv/lv-5000100.htm
http://publications.europa.eu/code/lv/lv-5000100.htm
http://publications.europa.eu/code/lv/lv-5000100.htm
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_lv.htm
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_lv.htm
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www.esfondi.lv -> Logo 
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MK 441 not par publicitāti 

grozījumi 

Informatīvie pasākumi: 

drukāto materiālu, plakātu, audiovizuālo materiālu, 

reklāmas, reprezentatīvo materiālu u.tml.  

izgatavošana un izplatīšana 
 

Informatīvos pasākumus  saņēmēji veic, ja 

– tie nodrošina ES fonda projekta mērķu sasniegšanu un 

– ir iekļauti kā attiecināmās izmaksas MK noteikumos par 

ES fonda aktivitātes īstenošanu 
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Paldies par uzmanību! 

 

sanda.rieksta@fm.gov.lv 
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