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Valsts pārvalde kā vienots veselums strādā sabiedrības labā.
Valsts iestādes nodrošina neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas pārvaldību,
un tās galvenās vērtības un principi ietverti mūsu valsts simbolos – karogā,
himnā un ģerbonī.

Latvijas ģerbonis, kas veidots, lai apvienotu tautu, būs Ministru kabineta un tā
padotības iestāžu galvenais vizuālais elements, simbolizējot valstisko funkciju,
atbildību pret sabiedrību un valsts suverenitāti.

Vienotas vizuālās identitātes mērķi:
vienota identitāte – vienota valsts – vienotas vērtības un mērķi;
vienots priekšstats par valsti un iestāžu piederību tai;
vienota identitāte – tā ir pārskatāma un skaidra valsts pārvalde;
vienota identitāte mazina administratīvo slogu un birokrātiju, izmaksas ilgtermiņā;
vienota identitāte ir atpazīstama un nodrošina skaidrību, uzticamību.

Kopsavilkums:
Grafiskais standarts ietver vizuālās identitātes vadlīnijas. Tās izstrādātas vienota 
vizuālā veidola ieviešanai Ministru kabinetam un tam padotajām institūcijām. 

Vienotas vizuālās identitātes pamatā ir Latvijas valsts ģerbonis, kas simetriskā 
kompozīcijā ar burtveidolu un krāsu laukumu veido katras nozares identitāti un 
nodrošina vienotu, bet tajā pašā laikā atšķirtspējīgu valsts pārvaldes identitāti.

Ministru kabinets, ministrijas un Valsts kanceleja izmanto lielo valsts ģerboni, 
padotības institūcijas – papildināto mazo valsts ģerboni.

Grafiskajam standartam ir 10 sadaļas. Tajās atspoguļoti jaunās vizuālās identitātes 
lietošanas pamatprincipi, noteikumi un ieteikumi, kas jāievēro vienota vizuālā 
veidola nodrošināšanai.

Pirmajā sadaļā minēts institūciju saraksts, otrajā – jaunās identitātes koncepcija. 
Trešajā sadaļā atspoguļoti trīs jaunās identitātes pamatelementi – ģerbonis, 
burtveidols un krāsa. Ceturtajā sadaļā iekļautas katras institūcijas jaunās 
identitātes variācijas, kuru datnes nodotas institūciju lietošanā. Piektajā sadaļā 
norādīti identitātes lietošanas pamatprincipi. Sestajā sadaļā atspoguļoti izstrādātie 
dokumenti, kuros lietota jaunā identitāte un kuru datnes nodotas institūciju 
lietošanā. Septītajā sadaļā parādīti papīra veidi. Astotajā sadaļā ietverti ilustratīvi 
piemēri, kas atspoguļo vizuālās identitātes potenciālu vienota valsts pārvaldes 
veidola izveidei. Devītā sadaļa veltīta vienotas vizuālās identitātes lietošanai 
protokolārajā līnijā. Desmitajā sadaļā atspoguļotas vispārīgas vadlīnijas un idejas 
reprezentācijas materiāliem.

Grafiskais standarts stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Vienotu vizuālo identitāti Ministru kabinetam un tam padotajām institūcijām nosaka 
likums “Par Latvijas valsts ģerboni” (attiecīgus grozījumus likumā Saeima atbalstīja 
2012. gada 14. jūnijā). Regulējums vienotas vizuālās identitātes īstenošanai noteikts 
arī Ministru kabineta 2014. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 51 “Ministru kabinetam 
padoto institūciju vienotas vizuālās identitātes noteikumi” un Ministru kabineta 
2013. gada 11. jūnija noteikumos Nr. 311 “Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un 
Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un 
grafiskajiem apzīmējumiem”.

http://likumi.lv/doc.php?id=47133
http://likumi.lv/doc.php?id=264042
http://likumi.lv/doc.php?id=264042
http://likumi.lv/doc.php?id=257599
http://likumi.lv/doc.php?id=257599
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Grafiskais standarts ir paredzēts cilvēkiem, kuri strādā valsts pārvaldē. 
Tajā atrodamas vadlīnijas un noteikumi, kuri ir jāievēro, lai saglabātu vienotu 
vizuālo veidolu valsts pārvaldes institūcijām.

Grafiskais standarts izstrādāts Ministru kabinetam un tam padotajām institūcijām, 
kas norādītas 8.–9. lapā.

Katrai institūcijai piešķirts kārtas numurs, lai atvieglotu grafiskā standarta lietošanu. 

Grafiskais standarts sastāv no 10 daļām.

Krāsu atveidojums šajā PDF datnē ir atkarīgs no monitora kvalitātes un printera. 

Grāmatā attēlotajiem paraugiem ir lietota RGB skalas sistēma, tādēļ paraugi 
ir paredzēti tikai apskatei. 

Datnes prakstiskai lietošanai nodotas katrai institūcijai individuāli.

Lietošanai nederīgus materiālus, uz kuriem attēlots Latvijas valsts ģerbonis, 
iznīcina diskrētā veidā. Publisks un Latvijas valsts ģerboni zaimojošs 
iznīcināšanas process nav pieļaujams.

KĀ LIETOT GRAFISKO STANDARTU
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INSTITūCIjU SARAKSTS

 Iestāde Nr.  
1–7    

 Iestāde Nr.  
8–13

 Iestāde Nr.  
14–15

 Iestāde Nr.  
22–27

 Iestāde Nr.  
16–21

 Iestāde Nr.  
28–36

 Iestāde Nr.  
37–44

 Iestāde Nr.  
45–50

Iestāde 
Nr.

Datnes 
ar lielo valsts ģerboni

Datnes 
ar papildināto mazo valsts ģerboni

Datnes tikai veidlapām 
ar papildināto mazo valsts ģerboni

1   Ministru kabinets 
2  Ministru prezidents
3  Valsts kanceleja
4  Pārresoru koordinācijas centrs
5  Sabiedrības integrācijas fonds
6  Valsts administrācijas skola
7  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
8   Aizsardzības ministrija
9  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
10  Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs
11  Valsts aizsardzības militāro objektu un 

iepirkumu centrs
12  Militārās izlūkošanas un drošības dienests 
13 Nacionālie bruņotie spēki
14  Ārlietu ministrija
15  Latvijas Institūts
16  Ekonomikas ministrija
17  Centrālā statistikas pārvalde
18  Konkurences padome
19  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
20  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
21  Tūrisma attīstības valsts aģentūra
22  Finanšu ministrija
23  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
24  Iepirkumu uzraudzības birojs
25  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
26  Valsts ieņēmumu dienests
27  Valsts kase
28  Iekšlietu ministrija
29  Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
30  Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
31  Nodrošinājuma valsts aģentūra
32  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
33  Drošības policija
34  Valsts policija 
35  Valsts robežsardze
36  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
37  Izglītības un zinātnes ministrija
38  Izglītības kvalitātes valsts dienests
39  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
40  Latviešu valodas aģentūra
41  Latvijas Zinātnes padome
42  Studiju un zinātnes administrācija
43  Valsts izglītības attīstības aģentūra
44  Valsts izglītības satura centrs

45  Kultūras ministrija
46  Kultūras informācijas sistēmu centrs
47  Latvijas Nacionālais arhīvs
48  Latvijas Nacionālais kultūras centrs
49  Nacionālais kino centrs
50  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
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51  Labklājības ministrija
52  Nodarbinātības valsts aģentūra
53  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
54  Valsts darba inspekcija
55  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
56  Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
57  Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
58  Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
59  Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme"
60  Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
61  Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
62  Satiksmes ministrija
63  Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
64  Transporta nelaimes gadījumu un incidentu 

izmeklēšanas birojs
65  Valsts dzelzceļa administrācija
66  Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
67  Tieslietu ministrija
68  Datu valsts inspekcija
69  Juridiskās palīdzības administrācija
70  Maksātnespējas administrācija 
71  Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
72  Tiesu administrācija
73  Latvijas Republikas Patentu valde
74  Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
75  Valsts probācijas dienests
76  Valsts tiesu ekspertīžu birojs
77  Valsts valodas centrs
78  Valsts zemes dienests
79  Ieslodzījuma vietu pārvalde
80 Satversmes aizsardzības birojs 

(lielais valsts ģerbonis)
81  Veselības ministrija
82  Nacionālais veselības dienests
83  Slimību profilakses un kontroles centrs
84  Valsts sporta medicīnas centrs
85  Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
86  Veselības inspekcija
87 Zāļu valsts aģentūra
88  Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija
89  Dabas aizsardzības pārvalde
90  Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
91  Valsts reģionālās attīstības aģentūra
92  Valsts vides dienests
93  Vides pārraudzības valsts birojs
94  Zemkopības ministrija
95  Lauksaimniecības datu centrs
96  Lauku atbalsta dienests
97  Pārtikas un veterinārais dienests
98  Valsts augu aizsardzības dienests
99  Valsts meža dienests
100  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

INSTITūCIjU SARAKSTS

Iestāde Nr.  
51–61

Iestāde Nr.  
62–66

Iestāde Nr.  
67–80

Iestāde Nr.  
81–87

Iestāde Nr.  
88–93

Iestāde Nr.  
94–100

Iestāde
Nr.

Datnes 
ar lielo valsts ģerboni

Datnes 
ar papildināto mazo valsts ģerboni

Datnes tikai veidlapām 
ar papildināto mazo valsts ģerboni
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DIZAINA KONCEPCIjA 

Vēsture     +    šodIenA
vēsturiskais ģerbonis             mūsdienīgs pielietojums

Vizuālās identitātes pamatelements ir Latvijas valsts ģerbonis savienojumā ar 
institūcijas nosaukumu un krāsu laukumu, kas definēts atšķirīgi katrai nozarei un 
kura proporcija ir iekodēta valsts ģerbonī.

Vizuālajā identitātē apvienotas divas dimensijas – vēsturiskais mantojums 
un mūsdienas, lai nodrošinātu elastīgu un pielāgojamu grafikas sistēmu 
dažādām auditorijām.

Vizuālā identitāte atspoguļo un pauž vērtības, kas ietvertas Latvijas valsts ģerbonī.

dizaina pamatprincipi
1. Vienota un atšķirtspējīga identitāte.
2. Vizuālās identitātes dizaina struktūra – iekodēta valsts ģerbonī.
3. Kompozīcija – simetriska pret laukumu.
4. Izmantotais burtveidols – radīts Latvijā.
5. Krāsu palete – Latvijas daba.

Profesora Armanda Vijupa vadītās lekcijas par Latvijas valsts ģerboni videoieraksts: 
https://www.youtube.com/watch?v=AiwICcCTOyU

https://www.youtube.com/watch?v=AiwICcCTOyU
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Video par vizuālās identitātes koncepciju: http://youtu.be/DwuNB3PTAiI

VIZUĀLĀS IDENTITĀTES KONCEPCIjA 

Vizuālās identitātes dizaina struktūra – iekodēta valsts ģerbonī.

Ministrijas nosaukums

http://youtu.be/DwuNB3PTAiI
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VIZUĀLĀS IDENTITĀTES KONCEPCIjAS STRUKTūRA

1
14 krāsu laukumi,
kuru proporcija ir iekodēta 
valsts ģerbonī, 
krāsas – Latvijas ainavā.

2
Latvijas valsts ģerbonis.

Lielais valsts ģerbonis 
Ministru kabinetam, 
Ministru prezidentam, 
Valsts kancelejai, ministrijām.

Papildinātais mazais 
valsts ģerbonis 
Ministru kabineta padotībā 
esošajām institūcijām.

3
Tekstuālā daļa – 
institūcijas nosaukums,
izmantots burtveidols, 
kas radīts Latvijā – 
Robusta TL Pro, Regular.

1

2

3

Vizuālo identitāti veido 3 pamatelementi: 
1) krāsas laukums;
2) ģerbonis; 
3) tekstuālā daļa.
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vizuālāS identitāteS KOnCePCiJAS KOPSKAtS –
pilnkrāsu vienkāršotā versija
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VIZUĀLĀS IDENTITĀTES KOPSKATS – 
divkrāsu vienkāršotā versija
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VIZUĀLĀS IDENTITĀTES KOPSKATS –
pilnkrāsu vienkāršotā versija vienai nozarei
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VIZUĀLĀS IDENTITĀTES KOPSKATS –
divkrāsu vienkāršotā versija vienai nozarei
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VIZUĀLĀS IDENTITĀTES VERSIjAS LATVIEŠU VALODĀ –
vienai institūcijai

Pilnkrāsu versija

Divkrāsu versija

Kontūrzīmējuma versija

Inversā versija
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Pilnkrāsu versija

Divkrāsu versija

VIZUĀLĀS IDENTITĀTES VERSIjAS ANGĻU VALODĀ –
vienai institūcijai

Kontūrzīmējuma versija

Inversā versija
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Lielais valsts ģerbonis 
ir apstiprināts 1921. gada 15. jūnijā. Regulējams ietvērts 
likumā “Par Latvijas valsts ģerboni”, kas pieņemts 1998. gada 19. 
februārī.
 
Lielā valsts ģerboņa vairogā ir zilā laukā uzlecošas zelta saules 
puse, sudraba laukā pretēji pagriezts sarkans lauva (Kurzeme, 
Zemgale), sarkanā laukā sudraba grifs ar zelta mēli un sudraba 
zobenu labajā ķetnā (Vidzeme, Latgale). Virs vairoga puslokā trīs 
zelta zvaigznes. Vairoga turētāji – labajā pusē sarkans lauva ar 
zelta mēli, kreisajā pusē sudraba grifs ar zelta mēli – balstās uz 
diviem zaļiem ozola zariem, kas saņemti ar sarkansudrabsarkanu 
lenti valsts karoga krāsu samēros.

Lielo valsts ģerboni ir tiesīgi lietot:

1) Valsts prezidents;

2) Saeima, Saeimas priekšsēdētājs, Saeimas komisija un 
apakškomisija, kā arī Saeimas deputāts;

3) Tieslietu padome, Satversmes tiesa, Augstākā tiesa un 
Ģenerālprokuratūra;

4) Ministru kabinets, Ministru kabineta loceklis;

5) ministrija un īpašu uzdevumu ministra sekretariāts;

6) Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, Saeimas Kanceleja, 
Valsts kanceleja;

7) Valsts kontrole;

8) Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, 
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome,Centrālā 
vēlēšanu komisija, tiesībsargs, Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija, Augstākās izglītības padome, 
Centrālā zemes komisija, Satversmes aizsardzības birojs;

9) Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība.

Papildinātais mazais valsts ģerbonis 
ir mazais valsts ģerbonis, kas sānos apņemts ar diviem zaļiem 
ozola zariem, kuri krustojas zem vairoga. 

Papildināto mazo valsts ģerboni ir tiesīgi lietot:

1) iestāde, kura atrodas Ministru kabineta, Ministru kabineta 
locekļa vai ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā;

2) apgabaltiesa, administratīvā apgabaltiesa, rajona (pilsētas) 
tiesa, administratīvā rajona tiesa, zemesgrāmatu nodaļa;

3) dzimtsarakstu iestāde;

4) prokuratūras iestāde;

5) zvērināts notārs;

6) zvērināts tiesu izpildītājs;

7) vēlēšanu komisija;

8) publisko tiesību pašpārvaldes autonomais subjekts;

9) bāriņtiesa, izdarot apliecinājumu.

Latvijas valsts ģerboņa autori ir mākslinieki Vilis Krūmiņš un Rihards Zariņš.

Likums “Par Latvijas valsts ģerboni”: http://likumi.lv/doc.php?id=47133

LATVIjAS VALSTS ģERBONIS
Latvijas valsts ģerbonis ir vizuālās identitātes pamatelements.

http://likumi.lv/doc.php?id=47133
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Pilnā ģerboņa minimālais izmērs vizuālajā identitātē ir 36 mm augstumā. 

Vienkāršotā ģerboņa minimālais izmērs vizuālajā identitātē ir 18 mm augstumā.

Kontūrzīmējuma versija / pilnais variants

Kontūrzīmējuma versija / vienkāršotais variants

Pilnkrāsu versija / pilnais variants

Pilnkrāsu versija / vienkāršotais variants

LIELAIS VALSTS ģERBONIS

Grafiskajā standartā tiek izmantots ģerboņa pilnkrāsu un kontūrzīmējuma versijas pilnais un vienkāršotais variants.

Izmēram, kas ir mazāks par 36 mm augstumā, lieto vienkāršoto ģerboņa variantu.
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Vienkāršotā papildinātā mazā valsts ģerboņa minimālais izmērs vizuālajā identitātē ir 16,7 mm augstumā.

Kontūrzīmējuma versija / pilnais variants

Kontūrzīmējuma versija / vienkāršotais variants

Pilnkrāsu versija / pilnais variants

Pilnkrāsu versija / vienkāršotais variants

Grafiskajā standartā tiek izmantots papildinātā mazā valsts ģerboņa pilnkrāsu un 
kontūrzīmējuma versijas pilnais un vienkāršotais variants.

Izmēram, kas mazāks par 33,5 mm augstumā, lieto vienkāršoto ģerboņa variantu.

Pilnā papildinātā mazā valsts ģerboņa minimālais izmērs vizuālajā identitātē ir 33,5 mm augstumā.

PAPILDINĀTAIS MAZAIS VALSTS ģERBONIS
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KRĀSA

Krāsa ir būtiska grafiskā standarta sastāvdaļa.

Grafiskā standarta krāsu koncepcija ir balstīta Latvijas dabas un četru gadalaiku 
krāsu gammā. Tās arī definētas Latvijas ainavā sastopamos krāsu nosaukumos un 
izvēlētas, asociatīvi simbolizējot katras nozares specifiku. 

Valsts pārvaldes iestāžu vizuālās identitātes krāsu palete sastāv no 14 nozaru 
krāsām un melnās un baltās pamatkrāsas, kas ir kopīga visām institūcijām.

Protokolārajai līnijai izmanto zelta un sudraba krāsas.

Sadaļa ietver primārās krāsas, kas ir paredzētas katrai ministrijai un tās 
padotības institūcijām. Krāsas vieno to avots – Latvijas daba, bet tās ir pietiekami 
atšķirtspējīgas, lai nodrošinātu katras institūcijas atpazīstamību.

Izstrādātā krāsu sistēma ir instruments, kas veido vienotu valsts pārvaldes veidolu. 

Grafiskā standarta krāsas ir definētas trim dažādām darba vidēm:

Poligrāfijai –
izmanto CMYK krāsu modeli ofseta iespiedtehnikā
vai PANTONE (PMS) modeli, kad nepieciešama precīza krāsu 
atveidošana vai druka ar speciālkrāsām.

Digitālajai videi –
izmanto RGB, HEX, HTML krāsu modeļus.

Interjeram, eksterjeram –
izmanto NCS (NCS – Natural Color System) un RAL krāsu modeļus.
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KRĀSU KONCEPCIjA

Latvijas dabas un četru gadalaiku krāsu gamma.
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KRĀSU PALETE

Krāsu palete, kurā integrēta Latvijas dabas un četru gadalaiku krāsu gamma.
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KRĀSU PALETE INSTITŪCIJĀM

Tieslietu ministrija
Latvijas ceriņkrāsa
Taisnīgums

Iestāde Nr. 67–80

Veselības ministrija
Latvijas kliņģerītes oranžais 
Veselība, vitalitāte, jaunība, saule

Iestāde Nr. 81–87

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija
Latvijas priedes zaļais
Vide, daba, pļava, mežs

Iestāde Nr. 88–93

Zemkopības ministrija
Latvijas zemes brūnais
Zeme, maize, lauki

Iestāde Nr. 94–100

Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas viršu krāsa
Zinātkāre, gudrība, zināšanas

Iestāde Nr. 37–44

Kultūras ministrija
Latvijas magones sarkanais
Gara spēks, radošais intelekts, iedvesma, aktivitāte

Iestāde Nr. 45–50

Labklājības ministrija
Latvijas pļavas zaļais
Atjaunošanās, dzīvība

Iestāde Nr. 51–61

Satiksmes ministrija
Latvijas ceļa pelēkais
Ceļš

Iestāde Nr. 62–66

Papildkrāsa 2
Sudrabs

Iestāde Nr. 1–100

Pamatkrāsa 2
Balts

Iestāde Nr. 1–100

Ministru kabinets
Ministru prezidents
Valsts kanceleja

Latvijas rudens karmīnsarkanais
Latvijas karoga krāsa

Iestāde Nr. 1–7

Ārlietu ministrija
Latvijas jūras zilais
Diplomātijas tradīcijas

Iestāde Nr. 14–15

Ekonomikas ministrija
Latvijas kadiķu zaļais
Finanšu līdzekļu plūsma

Iestāde Nr. 16–21

Finanšu ministrija
Latvijas īrisa zilais
Eirozona

Iestāde Nr. 22–27

Iekšlietu ministrija
Latvijas mellenes zilais
Līdzsvars, kārtība

Iestāde Nr. 28–36

Aizsardzības ministrija
Latvijas tīreļa gaišais
Latvijas karavīra formas tērps, aizsargkrāsa

Iestāde Nr. 8–13

Papildkrāsa 1
Zelts

Iestāde Nr. 1–100

Pamatkrāsa 1
Melns

Iestādes Nr. 1–100
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KRĀSU KODI INSTITŪCIJĀM 

Laukums

Iestāde Nr. Nosaukums Pantone RGB CMYK Website Hex NCS S RAL Līmplēve 
Avery© 500

1–7 Ministru kabinets
Ministru prezidents
Valsts kanceleja

201C 157, 34, 53 7, 100, 68, 32 #993333 #9d2235 3060–R 3027 515

201U 161, 87, 96 8, 89, 59, 22 #a15760

Papildkrāsa 1
Pantone Metallic

873C – – – – – – –

Papildkrāsa 2
Pantone Metallic

877C – – – – – – –

8–13 Aizsardzības ministrija 7763C 88, 92, 59 46, 26, 84, 66 #666633 #585c3b 6530–G50Y 6003 –

7763U 113, 116, 99 48, 32, 79, 42 #717463

14–15 Ārlietu ministrija 2935C 0, 87, 184 100, 52, 0, 0 #0066cc #0057b8 3560–R90B 5005 521

2935U 27, 95, 170 98, 52, 0, 0 #1b5faa

16–21 Ekonomikas ministrija 7712C 0, 133, 155 100, 0, 28, 20 #009999 #227b8b 2555–B20G 5021 534

7712U 34, 139, 157 98, 0, 28, 7 #228b9d

22–27 Finanšu ministrija 280C 1, 33, 105 100, 85, 5, 22 #003366 #012169 6030–R80B 5022 528

280U 60, 73, 129 100, 77, 1, 8 #3c4981

28–36 Iekšlietu ministrija 533C 31, 42, 68 95, 72, 15, 67 #333333 #1f2a44 6020–R80B 5008 540

533U 94, 101, 120 83, 64, 35, 16 #5e6578

37–44 Izglītības 
un zinātnes ministrija

7678C 104, 71, 141 74, 85, 0, 0 #663399 #68478d 3555–R60B 4005 522

7678U 118, 102, 145 67, 73, 0, 0 #766691

45–50 Kultūras ministrija 185C 228, 0, 43 0, 100, 81, 11 #e4002b 0580–Y90R 3020 523

185U 241, 80, 96 0, 67, 60, 5 #f15060

51–61 Labklājības ministrija 7737C 107, 165, 57 60, 0, 98, 7 #669933 #6ba539 2070–G30Y 6018 517

7737U 123, 172, 102 51, 0, 90, 4 #7bac66

62–66 Satiksmes ministrija 7545C 66, 85, 99 58, 32, 18, 54 #336666 #425563 7005–R80B 7031 530

7545U 120, 131, 142 58, 43, 35, 3 #78838e

67–80 Tieslietu ministrija 235C 132, 11, 85 20, 100, 11, 41 #990066 #840b55 4050–R30B 4006 513

235U 145, 78, 114 24, 94, 1, 21 #914e72

81–87 Veselības ministrija 152C 229, 114, 0 0, 50, 100, 10 #cc6600 #e57200 1080–Y40R 2011 509

152U 224, 122, 63 0, 46, 72, 12 #e07a3f

88–93 Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija

7742C 74, 119, 60 71, 5, 100, 45 #336633 #4a773c 4050–G30Y 6010 518

7742U 104, 133, 100 59, 4, 95, 27 #688564

94–100 Zemkopības ministrija 4975C 63, 32, 33 36, 84, 59, 85 #333333 #3f2021 8010–Y90R 3007 507

4975U 116, 86, 84 29, 68, 67, 44 #745654

Teksta daļa

Iestāde Nr. Nosaukums Pantone RGB CMYK Website Hex NCS S RAL Līmplēve 
Avery© 500

1–100 Ministrijas un 
padotības iestādes nosaukums

Process
Black C

0, 0, 0 0, 0, 0, 100 #333333 #2d2926 9000-N 9017 502

Process 
Black U

0, 0, 0 40, 40, 0, 100 #615d59

1–100 – 255, 255, 255 0, 0, 0, 0 #ffffff #ecece7 0300-N 9003 501

Tabulā norādīti krāsu kodi dažādām vidēm – poligrāfijai, digitālajai videi, interjeram un eksterjeram.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 311 “Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, 
Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem”.

Avots: http://likumi.lv/doc.php?id=257599

Nosaukums Pantone RGB CMYK Website Hex

Melns Black C 0, 0, 0 0, 0, 0, 100 #333333 #222223

Black U 0, 0, 0 0, 0, 0, 100 #4c4845

Sarkans 186C 204, 32, 48 0, 100, 81, 4 #cc0033 #c8102e

186U 210, 81, 94 1, 91, 72, 3 #d2515e

Sudrabs 877C* – – – –

var tikt aizstāta ar krāsas toni cool gray 4C 195, 196, 198 0, 0, 0, 27 #cccccc #bbbcbc

Zelts 873C* – – – –

var tikt aizstāta ar krāsas toni 131C 211, 142, 0 0, 32, 100, 9 #cc9900 #cc8a00

131U 186, 128, 50 3, 36, 97, 9 #ba8032

Zaļš 341C 0, 124, 90 100, 0, 67, 29 #006666 #007a53

341U 52, 121, 99 96, 5, 80, 23 #347963

Zils 286C 19, 73, 145 100, 66, 0, 2 #003399 #0033a0

286U 50, 85, 164 87, 59, 0, 0 #3255a4

KRĀSU KODI ĢeRBONIM

http://likumi.lv/doc.php?id=257599
http://likumi.lv/doc.php?id=257599
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TIPOGRĀFIKA

Burtveidols ir viens no spēcīgākajiem identitātes nesējiem.
Vizuālajā identitātē ietvertais burtveidols Robusta TL Pro ir radīts Latvijā, 
tādējādi demonstrējot Latvijas dizaina potenciālu un atbalstu Latvijā 
radītam produktam. 

Burtveidoli, kas paredzēti institūciju ikdienas lietošanai, ir pārbaudītas un 
klasiskas vērtības: Times New Roman un Verdana burtveidolu ģimenes. 
Tie ir brīvi pieejami un lietojami Open Type burtveidoli.

Protokolārās līnijas burtveidols ir brīvi pieejams un laika pārbaudi izturējis 
burtveidols – Times New Roman Italic.
 
Burtveidola izvēles koncepcijas pamatā ir kontrasta princips – serifa un 
san-serifa burtveidola lietojums.

Lai īstenotu vienotu valsts pārvaldes identitāti, institūcijām svarīgi lietot 
tieši šos norādītos burtveidolus gan ikdienas lietišķajos dokumentos, gan 
prezentācijas un komunikācijas materiālos.

Robusta TL Pro Regular
Pamatojums: radīts Latvijā.

Times New Roman
Pamatojums: pārbaudīta vērtība, pieejamība. 

Verdana
Pamatojums: pieejamība, alternatīva burtveidolam Robusta TL Pro.

Times New Roman Italic
Protokolārās līnijas burtveidols.
Pamatojums: pārbaudīta vērtība, pieejamība, elegance.
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Izmantots vizuālās identitātes tekstuālajā daļā. 

Pamatojums: radīts Latvijā.

Dizainers Gustavs Andrejs Grīnbergs dzimis 
Rīgā 1943. gadā. Kopš 1990. gada veidojis burtus un 
to adaptācijas Centrāleiropas, Austrumeiropas, 
kirilicas un grieķu valodām un alfabētiem. 
G. A. Grīnbergs ir radījis aptuveni 20 oriģinālburtus. 

Vizuālā identitātē tiek izmantots Robusta TL Pro Regular burtveidola versiju.

BURTVEIDOLS 1 

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Medium

aBCdeFGHiJKlMnopQrstuVWXYzÆØÅ
Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Heavy 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Heavy Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Light Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Medium Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Heavy 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Heavy Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Black Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Robusta TL Pro Regular

A a
Regular

ABCDEFGHIjKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Lietošanai institūciju komunikācijas materiālos iespējams iegādāties burtveidolu Robusta TL Pro 
Tilde font collection http://www.fonts.lv/fonts/fonts/categories/sans_serif.html vai 
Myfonts collection http://www.myfonts.com/fonts/tilde/robusta-pro/light/buy.html.

http://www.fonts.lv/fonts/fonts/categories/sans_serif.html
http://www.myfonts.com/fonts/tilde/robusta-pro/light/buy.html
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BURTVEIDOLS 2

Ieteicams izmantot lietišķajā sarakstē, veidlapās, 
vizītkartēs un citos drukātajos materiālos.

Pamatojums: pārbaudīta vērtība, pieejamība.
 
Klasisks, elegants, veidots pēc romiešu kapitālburtu 
parauga (tiešs antīkās pasaules mantojums).

Times New Roman ir burtveidolu grupa, kuru 1931. gadā 
ieviesa britu laikraksts The Times. To izveidoja dizainers 
Viktors Lārdents (Victor Lardent) uzņēmumā Monotype. 
Vārds Roman burtveidola nosaukumā nozīmē “romiešu”, 
jo viduslaikos taisnu burtveidolu sauca par romiešu, bet 
slīpu – par itāliešu (Italic). Burtveidolam piemīt lasāmība 
un vietas ekonomija. 

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Bold

ABCdeFGHIJKLMnoPQrstuVWXYZÆØÅ
Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Bold 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Times New Roman

A a
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BURTVEIDOLS 3

Izmanto kā alternatīvu burtveidolam Robusta TL Pro 
salikumā ar serifa burtveidolu Times New Roman 
komunikācijas materiālos. 

Pamatojums: pieejamība.

Ieteicams izmantot digitālās vides komunikācijā, 
veidojot kontrastā balsītu saspēli ar serifa burtveidolu – 
Times New Roman. 

Verdana ir san-serifa burtveidols, kuru radījis Metjū 
Kārters (Matthew Carter) Microsoft Korporācijai. 
Izceļas ar labu lasāmību digitālajā vidē.

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Bold 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Verdana

A a
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BURTVEIDOLS 4

Izmanto protokolārās līnijas tekstuālajai daļai.

Pamatojums: pieejamība, elegance. pārbaudīta vērtība, 
 
Klasisks, elegants, veidots pēc romiešu kapitālburtu 
parauga (tiešs antīkās pasaules mantojums).

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Times New Roman Italic
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Vizuālā identitāte iestādei Nr. 62–66       67 
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Grafiskais standarts izstrādāts Ministru kabinetam un tam padotajām 
institūcijām, kas norādītas 8.–9. lapā.

Ir izstrādāta katras institūcijas pilnā un vienkāršotā vizuālās identitātes versija, 
ņemot vērā lietojuma veidu un izmēru. 

Institūcijām, kurām ir gara tekstuālā daļa, ir izstrādāti divi vizuālās identitātes 
varianti – horizontālais un vertikālais. Primārā ir vertikālā versija.

Tāpat ir izstrādāta katras institūcijas pilnkrāsu, divkrāsu, kontūrzīmējuma un 
inversā versija. Kontūrzīmējuma vizuālās identitātes versijā netiek lietots katras 
nozares definētais krāsu laukums.

Grafiskajā standartā turpmākajās lapās iekļautās vizuālās identitātes ir ar 
vienkāršoto ģerboņa versiju, lai netiktu pārkāpti grafiskā standarta noteikumi 
zīmju mazā izmēra dēļ.

Vizuālā identitāte katrai institūcijai izstrādāta latviešu un angļu valodā.

Vizuālā identitāte izstrādāta šādos formātos: PDF, EPS, JPG.

VIZUĀLĀS IDENTITĀTES LIETOŠANA
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 1

Iestāde Nr. 2

Iestāde Nr. 3

201C 
157, 34, 53
7, 100, 68, 32 
#993333 

201U 
157, 34, 53
7, 100, 68, 32 
#993333 

Krāsa

Latvijas rudens karmīnsarkanais

1–7



Valsts pārvaldes iestāžu vienota vizuālā identitāte | 201438     |

Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 4

Iestāde Nr. 5

1–7
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Iestāde Nr. 6

Iestāde Nr. 7

Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

1–7VIZUĀLĀ IDENTITĀTE IESTĀDEI NR.
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Iestāde Nr. 8

Iestāde Nr. 9

8–13

7763C 
88, 92, 59 
46, 26, 84, 66 
#666633

7763U 
113, 116, 99 
48, 32, 79, 42 
#666666

Krāsa

Latvijas tīreļa gaišais

Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

VIZUĀLĀ IDENTITĀTE IESTĀDEI NR.
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 10

Iestāde Nr. 11

8–13
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 12

Iestāde Nr. 13

8–13
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 14

Iestāde Nr. 15

2935C
0, 87, 184 
100, 52, 0, 0 
#0066cc

2935U 
27, 95, 170 
98, 52, 0, 0 
#336699

Krāsa

Latvijas jūras zilais

14–15
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 16

16–21

7712C
0, 133, 155 
100, 0, 28, 20 
#009999

7712U 
34, 139, 157 
98, 0, 28, 7 
#339999

Latvijas kadiķu zaļais

Krāsa

Iestāde Nr. 17

Iestāde Nr. 18
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 19

Iestāde Nr. 20

16–21
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 21

16–21
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 22

Iestāde Nr. 23

22–27

280C 
1, 33, 105 
100, 85, 5, 22 
#003366

280U 
60, 73, 129 
100, 77, 1, 8 
#333399

Latvijas īrisa zilais

Krāsa
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 24

Iestāde Nr. 25

22–27
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 26

Iestāde Nr. 27

22–27
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 28

Iestāde Nr. 29

28–36

533C 
31, 42, 68 
95, 72, 15, 67 
#333333

533U 
94, 101, 120 
83, 64, 35, 16 
#666666

Latvijas mellenes zilais

Krāsa
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 30

Iestāde Nr. 31

28–36
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 32

Iestāde Nr. 33

Iestāde Nr. 34

Iestāde Nr. 35

28–36
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Iestāde Nr. 36

28–36VIZUĀLĀ IDENTITĀTE IESTĀDEI NR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 37

Iestāde Nr. 38

37–44

7678C 
104, 71, 141 
74, 85, 0, 0 
#663399

7678U 
118, 102, 145 
67, 73, 0, 0 
#666699

Latvijas viršu krāsa

Krāsa



Valsts pārvaldes iestāžu vienota vizuālā identitāte | 201455     |

Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 39

Iestāde Nr. 40

37–44
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 41

37–44

Iestāde Nr. 42
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 43

37–44

Iestāde Nr. 44
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 45

Iestāde Nr. 46

45–50

185C 
228, 0, 43 
0, 100, 81, 11 
#cc0033

185U 
241, 80, 96 
0, 67, 60, 5 
#ff6666

Latvijas magones sarkanais

Krāsa
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 47

Iestāde Nr. 48

45–50
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 49

Iestāde Nr. 50

45–50
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr.51

Iestāde Nr. 52

51–61

7737C 
107, 165, 57 
60, 0, 98, 7 
#669933

7737U 
123, 172, 102 
51, 0, 90, 4 
#669966

Latvijas pļavas zaļais

Krāsa
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 53

Iestāde Nr. 54

51–61
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 55

Iestāde Nr. 56

51–61
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 57

Iestāde Nr. 58

51–61
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 59

Iestāde Nr. 60

51–61
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Iestāde Nr. 61

Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

VIZUĀLĀ IDENTITĀTE IESTĀDEI NR. 51–61
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 62

Iestāde Nr. 63

62–66

7545C 
66, 85, 99 
58, 32, 18, 54 
#336666

7545U 
120, 131, 142 
58, 43, 35, 3 
#669999

Latvijas ceļa pelēkais

Krāsa

Satiksmes ministrija



Iestāde Nr. 64
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VIZUĀLĀ IDENTITĀTE IESTĀDEI NR. 
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

62–66
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 65

Iestāde Nr. 66

62–66
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 67

Iestāde Nr. 69

Iestāde Nr. 68

67–80

235C 
132, 11, 85 
20, 100, 11, 41 
#990066

235U 
145, 78, 114 
24, 94, 1, 21 
#996666

Latvijas ceriņkrāsa

Krāsa
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 70

Iestāde Nr. 71

Iestāde Nr. 72

67–80
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Latvijas Republikas
Patentu valde

Iestāde Nr. 73

Iestāde Nr. 74

67–80
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 75

Iestāde Nr. 76

67–80
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 77

Iestāde Nr. 78

67–80
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 80

67–80

Iestāde Nr. 79
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 81

Iestāde Nr. 82

81–87

152C 
229, 114, 0 
0, 50, 100, 10 
#cc6600

152U 
224, 122, 63 0, 
46, 72, 12 
#cc6633

Latvijas kliņģerītes oranžais

Krāsa
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 83

Iestāde Nr. 84

81–87
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 85

Iestāde Nr. 86

Iestāde Nr. 87

81–87



Iestāde Nr. 88

7742C 
74, 119, 60 
71, 5, 100, 45 
#336633

7742U 
104, 133, 100 
59, 4, 95, 27 
#669966

Latvijas priedes zaļais

Krāsa
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VIZUĀLĀ IDENTITĀTE IESTĀDEI NR. 
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

88–93
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 89

Iestāde Nr. 90

88–93
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 91

Iestāde Nr. 92

88–93
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 93

88–93
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 94

Iestāde Nr. 95

94–100

4975C 
63, 32, 33 
36, 84, 59, 85 
#333333

4975U 
116, 86, 84 
29, 68, 67, 44 
#666666

Latvijas zemes brūnais

Krāsa
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 96

Iestāde Nr. 97

94–100
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Vizuālā identitāte ieStādei nR.
Vienkāršotā divkrāsu versija Vienkāršotā kontūrzīmējuma versijaVienkāršotā pilnkrāsu versija

Iestāde Nr. 98

Iestāde Nr. 99

94–100
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Iestāde Nr. 100

94–100
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Ministru kabineta padotībā esošās institūcijas

Ministru kabinets, Valsts kanceleja, ministrijas

VIZUĀLĀS IDENTITĀTES STRUKTūRA

Vizuālās identitātes struktūras pamatā ir ģerboņa elementu proporcijas.

Simetriska kompozīcija, kuru veido krāsu laukums virs ģerboņa un teksta bloks zem ģerboņa. Lielums X tiek iegūts 
no lielumu Y (3 zvaigžņu laukuma augstuma) un Z (uzlecošās saules laukuma) summas. Krāsu laukuma augstums 
ir X augstumā un ģerboņa zīmējuma platumā. Attālums no ģerboņa zīmējuma augstākā punkta līdz krāsu laukuma 
apakšējai malai ir Y, tāpat attālums no ģerboņa zīmējuma apakšējā punkta un tekstuālās daļas pamatlīnijas. Mazajam 
papildinātajam ģerbonim attālums no ģerboņa zīmējuma apakšējā punkta līdz tekstuālās daļas pamatlīnijai ir Z. 

Tekstuālajā daļā izmantots burtveidols Robusta TL Pro, Regular, tā garums ir atkarīgs no iestādes nosaukuma garuma. 
Novietojums – uz vertikālās simetrijas ass.
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VIZUĀLĀS IDENTITĀTES MINIMĀLAIS IZMĒRS, 
LIETOjOT PILNO ģERBOņA VERSIjU
Minimālais lielums ir noteikts, lai saglabātu zīmes lasāmību mazākajā pieļaujamā izmērā drukas darbos. 
Valsts ģerboņa maksimālais izmērs nav ierobežots. 

Minimālais vizuālās identitātes izmērs ar pilno lielā valsts ģerboņa un papildinātā mazā valsts ģerboņa zīmējumu ir 68 mm.

Pilnkrāsu versija

Kontūrzīmējuma versija
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VIZUĀLĀS IDENTITĀTES MINIMĀLAIS IZMĒRS, 
LIETOjOT VIENKĀRŠOTO ģERBOņA VERSIjU

Pilnkrāsu versija

Kontūrzīmējuma versija

Minimālais lielums ir noteikts, lai saglabātu zīmes lasāmību mazākajā pieļaujamā izmērā drukas darbos. 

Vienkāršoto lielo valsts ģerboni vizuālajā identitātē lieto, ja tā augstums, kas ietverts 
vizuālajā identitātē, ir no 36 mm līdz 18 mm.

Vienkāršoto papildināto mazo valsts ģerboni vizuālajā identitātē lieto, ja tā augstums, 
kas ietverts vizuālajā identitātē, ir no 33,5 mm līdz 16,7 mm. 

Minimālais vizuālās identitātes izmērs ar vienkāršoto lielā un papildinātā mazā valsts ģerboņa zīmējumu ir 34 mm.
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VIZUĀLĀS IDENTITĀTES BRīVAIS LAUKUMS 1

Brīvais laukums ap vizuālo identitāti ir būtiska un nepieciešama identitātes aizsardzības sastāvdaļa. 
Jo lielāks ir brīvais laukums, jo stiprāka ir vizuālā identitāte.

Mazākais brīvais aizsardzības laukums ir definēts zīmējumā un radies ģerboņa zīmējuma laukuma proporcijās, 
kas definētas ar lielumiem X un Z.

Vizuālās identitātes augšējā mala vienmēr sakrīt ar lapas laukuma augšējo malu.
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VIZUĀLĀS IDENTITĀTES BRīVAIS LAUKUMS 2

Brīvais laukums ap vizuālās identitātes elementu ir būtiska un nepieciešama identitātes aizsardzības sastāvdaļa.
Jo lielāks ir brīvais laukums, jo stiprāka ir vizuālā identitāte.
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VIZUĀLĀ IDENTITĀTE KOPĀ AR CITĀM ZīMĒM

Shēma / 1. variants

Pasākuma logo
Sadarbības
partnera 
logo

Sadarbības
partnera 
logo

Sadarbības
partnera 
logo

Sadarbības
partnera 
logo

Shēma / 3. variants

Pasākuma logo Sadarbības
partnera 
logo

Sadarbības
partnera 
logo

Sadarbības
partnera 
logo

Sadarbības
partnera 
logo

Shēma / 2. variants

Pasākuma logo

Sadarbības
partnera 
logo

Sadarbības
partnera 
logo

Sadarbības
partnera 
logo

Sadarbības
partnera 
logo

Sadarbības
partnera 
logo

Sadarbības
partnera 
logo



Valsts pārvaldes iestāžu vienota vizuālā identitāte | 201494     |

VIZUĀLĀ IDENTITĀTE KOPĀ AR CITĀM ZīMĒM –
ILUSTRATīVIE PARAUGI
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VIZUĀLĀ IDENTITĀTE KOPĀ AR CITĀM ZīMĒM –
ILUSTRATīVIE PARAUGI
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Vizuālo identitāti ieteicams lietot pamatā uz balta vai gaiša fona. 
Vizuālās identitātes kontūrzīmējuma – inverso – versiju drīkst lietot uz katrai nozarei definētiem krāsu foniem vai citu krāsu foniem.

Nav pieļaujama vizuālās identitātes lietošana uz raiba fona.

FONA LAUKUMS
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VIZUĀLĀS IDENTITĀTES NOVIETOJUMS LAUKUMĀ

Vizuālās identitātes augšējā mala vienmēr sakrīt ar lapas laukuma augšējo malu.
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PAPILDELEMENTI

Kā grafiskā standarta papildelementi ir izmantojami 14 krāsu laukumi dažādās variācijās.
Kopā lietojot, tie sniedz priekšstatu par vienotu valsts pārvaldi. Grafisko papildelementu lietojumam ir rekomendējošs raksturs. 
Tā izmantošana katrā gadījumā jāizvērtē individuāli.
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PAMATPRINCIPI

dokumentu grafikas elementi:
1. Balts papīrs.
2. Vizuālā identitāte uz balta fona.
3. Burtveidols – Times New Roman.
4. Skaidra kompozīcija. 

Grafiskais standarts ietver nepieciešamo vienotā veidola sastāvdaļu datnes
(vizītkartes, veidlapas, prezentācijas).

Ja nepieciešamā sastāvdaļa grafiskajā standartā nav pieejama, tās izveidē 
ir jāņem vērā grafiskā standarta pamatprincipi.
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VEIDLAPA MINISTRIJĀM

Veidlapas ir izstrādātas latviešu un 
angļu valodā. Tām ir pilnkrāsu un
kontūrzīmējuma versijas. Veidlapas ir 
vienīgā grafi skā standarta sastāvdaļa, kurā 
netiek piedāvāta versija ar pilnas vizuālās 
identitātes izmantojumu (krāsu laukums, 
ģerbonis, institūcijas nosaukums) normatīvā 
regulējuma noteikto ierobežojumu dēļ, kas 
nosaka veidlapu rekvizītu zonas aizsardzību 
(defi nētas atkāpes no lapas augšējās malas).

Izmērs: A4, 210 x 297 mm.

Papīrs: 80–100 g/m2.
Papīra veidu iespējams izvēlēties 
no defi nētajām 3 papīru līnijām –
ekonomiskās, vidējās un protokolārās. 
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”.

Drukas iespējas:
Ofsetdruka (4+0) vai (1+0).
Sietspiede (6+0) protokolārajai līnijai.
Druka no tintes vai lāzerprintera 
uz ekonomiskās klases papīra.

1 – Vizuālā identitāte
Augstums: 27 mm.
Vizuālās identitātes augstums tiek mērīts 
no iestādes nosaukuma pirmās rindas
burtu apakšējās līnijas līdz augstākajam 
ģerboņa punktam.

2 – Iestādes nosaukums angļu valodā
Times New Roman, Italic
9 pt / 13 pt / Optical, melns.

3 – Kontaktinformācija
Times New Roman, Regular
8,5 pt / 13 pt / Optical, melns.

4 – Pamatteksts
Times New Roman, ne mazāks par 10 pt.

5 – Līnija
0,25 pt, melns.

Attēla samazinājums: 
35 %, drukājot lapu uz A4 formāta, 
izmantojot Actual size (faktiskais izmērs) 
printera drukas iestatījumos.

Brīvības bulv. 36, Rīga, LV-1520, Latvia, phone +371 80000120, fax +371 67280469, e-mail vk@mk.gov.lv, www.mk.gov.lv

Rīga

Date is reflected on a timestamp       No. 123-4/56

Jānis Bērziņš
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Coat of Arms of Latvia

Dear Mr Bērziņš,

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

Sincerely,

Līga Ozoliņa 
Director of the 
state authority (signature*)

*The documents is signed with a safe electronic signature 

Kļaviņa 67082902
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Datums skatāms laika zīmogā Nr. 123-4/56

Jānim Bērziņam
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Par Latvijas ģerboni

Augsti godātais Bērziņa kungs! 
Pateicamies par Jūsu izrādīto interesi par vienu no valsts simboliem – Latvijas ģerboni. 
Ministru kabinetam padotās institūcijas no 2015. gada 1. janvāra kā galveno vizuālo 

elementu izmantos ģerboni, kas simbolizē valstisko funkciju, atbildību pret sabiedrību un valsts 
suverenitāti.

Minētās izmaiņas nosaka Saeimas 2012. gada 14. jūnijā atbalstītie grozījumi likumā “Par 
Latvijas valsts ģerboni”.

Valsts pārvaldes iestādes valsts ģerboni lietos pārvaldes dokumentu veidlapās, vizītkartēs, 
tīmekļa vietnēs, plāksnēs pie iestādes ieejas, reprezentācijas materiālos u.c. 

Novērtējam Jūsu interesi par valsts pārvaldes darbu un būsim pateicīgi par konstruktīviem 
ierosinājumiem arī turpmāk! 

Ar cieņu

Valsts iestādes 
direktore (paraksts*) Līga Ozoliņa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Coat of Arms of Latvia

Dear Mr Bērziņš,

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

Sincerely,

Līga Ozoliņa 
Director of the 
state authority (signature*)

*The documents is signed with a safe electronic signature 
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The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 
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business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

(signature*)

*The documents is signed with a safe electronic signature 
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Jānim Bērziņam
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Par Latvijas ģerboni

Augsti godātais Bērziņa kungs! 
Pateicamies par Jūsu izrādīto interesi par vienu no valsts simboliem – Latvijas ģerboni. 
Ministru kabinetam padotās institūcijas no 2015. gada 1. janvāra kā galveno vizuālo 

elementu izmantos ģerboni, kas simbolizē valstisko funkciju, atbildību pret sabiedrību un valsts 
suverenitāti.

Minētās izmaiņas nosaka Saeimas 2012. gada 14. jūnijā atbalstītie grozījumi likumā “Par 
Latvijas valsts ģerboni”.

Valsts pārvaldes iestādes valsts ģerboni lietos pārvaldes dokumentu veidlapās, vizītkartēs, 
tīmekļa vietnēs, plāksnēs pie iestādes ieejas, reprezentācijas materiālos u.c. 

Novērtējam Jūsu interesi par valsts pārvaldes darbu un būsim pateicīgi par konstruktīviem 
ierosinājumiem arī turpmāk! 

Ar cieņu

Valsts iestādes 
direktore (paraksts*) Līga Ozoliņa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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STRUKTŪRVIENĪBAS VEIDLAPA MINISTRIJĀM 

KOMUNIKĀCIJAS DEPARTAMENTS
Struktūrvienības nosaukums angļu valodā
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Jānis Bērziņš
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Coat of Arms of Latvia

Dear Mr Bērziņš,

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

Sincerely,

Līga Ozoliņa 
Director of the 
state authority (signature*)

*The documents is signed with a safe electronic signature 
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The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

*The documents is signed with a safe electronic signature 
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Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

*The documents is signed with a safe electronic signature 

KOMUNIKĀCIJAS DEPARTAMENTS
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Datums skatāms laika zīmogā Nr. 123-4/56

Jānim Bērziņam
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Par Latvijas ģerboni

Augsti godātais Bērziņa kungs! 
Pateicamies par Jūsu izrādīto interesi par vienu no valsts simboliem – Latvijas ģerboni. 
Ministru kabinetam padotās institūcijas no 2015. gada 1. janvāra kā galveno vizuālo 

elementu izmantos ģerboni, kas simbolizē valstisko funkciju, atbildību pret sabiedrību un valsts 
suverenitāti.

Minētās izmaiņas nosaka Saeimas 2012. gada 14. jūnijā atbalstītie grozījumi likumā “Par 
Latvijas valsts ģerboni”.

Valsts pārvaldes iestādes valsts ģerboni lietos pārvaldes dokumentu veidlapās, vizītkartēs, 
tīmekļa vietnēs, plāksnēs pie iestādes ieejas, reprezentācijas materiālos u.c. 

Novērtējam Jūsu interesi par valsts pārvaldes darbu un būsim pateicīgi par konstruktīviem 
ierosinājumiem arī turpmāk! 

Ar cieņu

Valsts iestādes 
direktore (paraksts*) Līga Ozoliņa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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KOMUNIKĀCIJAS DEPARTAMENTS
Struktūrvienības nosaukums angļu valodā
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Jānis Bērziņš
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Coat of Arms of Latvia

Dear Mr Bērziņš,

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

Sincerely,

Līga Ozoliņa 
Director of the 
state authority (signature*)

*The documents is signed with a safe electronic signature 

Kļaviņa 67082902

Date is reflected on a timestamp       No. 123-4/56

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

(signature*)

*The documents is signed with a safe electronic signature 

KOMUNIKĀCIJAS DEPARTAMENTS
Brīvības bulv. 36, Rīga, LV-1520, tālr. 67082828, e-pasts prese@mk.gov.lv, www.mk.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 123-4/56

Jānim Bērziņam
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Par Latvijas ģerboni

Augsti godātais Bērziņa kungs! 
Pateicamies par Jūsu izrādīto interesi par vienu no valsts simboliem – Latvijas ģerboni. 
Ministru kabinetam padotās institūcijas no 2015. gada 1. janvāra kā galveno vizuālo 

elementu izmantos ģerboni, kas simbolizē valstisko funkciju, atbildību pret sabiedrību un valsts 
suverenitāti.

Minētās izmaiņas nosaka Saeimas 2012. gada 14. jūnijā atbalstītie grozījumi likumā “Par 
Latvijas valsts ģerboni”.

Valsts pārvaldes iestādes valsts ģerboni lietos pārvaldes dokumentu veidlapās, vizītkartēs, 
tīmekļa vietnēs, plāksnēs pie iestādes ieejas, reprezentācijas materiālos u.c. 

Novērtējam Jūsu interesi par valsts pārvaldes darbu un būsim pateicīgi par konstruktīviem 
ierosinājumiem arī turpmāk! 

Ar cieņu

Valsts iestādes 
direktore (paraksts*) Līga Ozoliņa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Kļaviņa 67082902

20

Veidlapas ir izstrādātas latviešu un 
angļu valodā. Tām ir pilnkrāsu un
kontūrzīmējuma versijas. Veidlapas ir 
vienīgā grafi skā standarta sastāvdaļa, kurā 
netiek piedāvāta versija ar pilnas vizuālās 
identitātes izmantojumu (krāsu laukums, 
ģerbonis, institūcijas nosaukums) normatīvā 
regulējuma noteikto ierobežojumu dēļ, kas 
nosaka veidlapu rekvizītu zonas aizsardzību 
(defi nētas atkāpes no lapas augšējās malas).

Izmērs: A4, 210 x 297 mm.

Papīrs: 80–100 g/m2.
Papīra veidu iespējams izvēlēties 
no defi nētajām 3 papīru līnijām –
ekonomiskās, vidējās un protokolārās. 
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”.

Drukas iespējas:
Ofsetdruka (4+0) vai (1+0).
Sietspiede (6+0) protokolārajai līnijai.
Druka no tintes vai lāzerprintera 
uz ekonomiskās klases papīra.

1 – Vizuālā identitāte
Augstums: 27 mm.
Vizuālās identitātes augstums tiek mērīts 
no iestādes nosaukuma pirmās rindas
burtu apakšējās līnijas līdz augstākajam 
ģerboņa punktam.

2 – Iestādes struktūrvienības 
nosaukums latviešu valodā
Times New Roman, Regular
9 pt / 14 pt / Optical, 
melns, rakstīts lielajiem burtiem. 

3 – Iestādes nosaukums un
iestādes struktūrvienības nosaukums 
angļu valodā
Times New Roman, Italic
9 pt / 14 pt / Optical, melns.

4 – Kontaktinformācija
Times New Roman, Regular
8,5 pt / 14 pt / Optical, melns.

5 – Pamatteksts
Times New Roman, ne mazāks par 10 pt.

6 – Līnija
0,25 pt, melns.

Attēla samazinājums: 
35 %, drukājot lapu uz A4 formāta, 
izmantojot Actual size (faktiskais izmērs) 
printera drukas iestatījumos.
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VEIDLAPA PADOTĪBAS IESTĀDĒM

Brīvības iela 40-39, Rīga, LV-1050, Latvia, phone + 371 67281752, fax + 371 67078224, e-mail info@sif.gov.lv, www.sif.gov.lv

Rīga

Date is reflected on a timestamp       No. 123-4/56

Jānis Bērziņš
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Coat of Arms of Latvia

Dear Mr Bērziņš,

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

Sincerely,

Līga Ozoliņa 
Director of the 
state authority (signature*)

*The documents is signed with a safe electronic signature 

Kļaviņa 67082902

Date is reflected on a timestamp

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

*The documents is signed with a safe electronic signature 

Date is reflected on a timestamp

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

*The documents is signed with a safe electronic signature 

Brīvības iela 40–39, Rīga, LV-1050, tālr. 67281752, fakss 67078224, e-pasts info@sif.gov.lv, www.sif.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 123-4/56

Jānim Bērziņam
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Par Latvijas ģerboni

Augsti godātais Bērziņa kungs! 
Pateicamies par Jūsu izrādīto interesi par vienu no valsts simboliem – Latvijas ģerboni. 
Ministru kabinetam padotās institūcijas no 2015. gada 1. janvāra kā galveno vizuālo 

elementu izmantos ģerboni, kas simbolizē valstisko funkciju, atbildību pret sabiedrību un valsts 
suverenitāti.

Minētās izmaiņas nosaka Saeimas 2012. gada 14. jūnijā atbalstītie grozījumi likumā “Par 
Latvijas valsts ģerboni”.

Valsts pārvaldes iestādes valsts ģerboni lietos pārvaldes dokumentu veidlapās, vizītkartēs, 
tīmekļa vietnēs, plāksnēs pie iestādes ieejas, reprezentācijas materiālos u.c. 

Novērtējam Jūsu interesi par valsts pārvaldes darbu un būsim pateicīgi par konstruktīviem 
ierosinājumiem arī turpmāk! 

Ar cieņu

Valsts iestādes 
direktore (paraksts*) Līga Ozoliņa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Kļaviņa 67082902

Brīvības iela 40-39, Rīga, LV-1050, Latvia, phone + 371 67281752, fax + 371 67078224, e-mail info@sif.gov.lv, www.sif.gov.lv

Rīga

Date is reflected on a timestamp       No. 123-4/56

Jānis Bērziņš
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Coat of Arms of Latvia

Dear Mr Bērziņš,

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

Sincerely,

Līga Ozoliņa 
Director of the 
state authority (signature*)

*The documents is signed with a safe electronic signature 

Kļaviņa 67082902

Date is reflected on a timestamp       No. 123-4/56

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

(signature*)

*The documents is signed with a safe electronic signature 

Brīvības iela 40–39, Rīga, LV-1050, tālr. 67281752, fakss 67078224, e-pasts info@sif.gov.lv, www.sif.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 123-4/56

Jānim Bērziņam
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Par Latvijas ģerboni

Augsti godātais Bērziņa kungs! 
Pateicamies par Jūsu izrādīto interesi par vienu no valsts simboliem – Latvijas ģerboni. 
Ministru kabinetam padotās institūcijas no 2015. gada 1. janvāra kā galveno vizuālo 

elementu izmantos ģerboni, kas simbolizē valstisko funkciju, atbildību pret sabiedrību un valsts 
suverenitāti.

Minētās izmaiņas nosaka Saeimas 2012. gada 14. jūnijā atbalstītie grozījumi likumā “Par 
Latvijas valsts ģerboni”.

Valsts pārvaldes iestādes valsts ģerboni lietos pārvaldes dokumentu veidlapās, vizītkartēs, 
tīmekļa vietnēs, plāksnēs pie iestādes ieejas, reprezentācijas materiālos u.c. 

Novērtējam Jūsu interesi par valsts pārvaldes darbu un būsim pateicīgi par konstruktīviem 
ierosinājumiem arī turpmāk! 

Ar cieņu

Valsts iestādes 
direktore (paraksts*) Līga Ozoliņa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Kļaviņa 67082902

20

Veidlapas ir izstrādātas latviešu un 
angļu valodā. Tām ir pilnkrāsu un
kontūrzīmējuma versijas. Veidlapas ir 
vienīgā grafi skā standarta sastāvdaļa, kurā 
netiek piedāvāta versija ar pilnas vizuālās 
identitātes izmantojumu (krāsu laukums, 
ģerbonis, institūcijas nosaukums) normatīvā 
regulējuma noteikto ierobežojumu dēļ, kas 
nosaka veidlapu rekvizītu zonas aizsardzību 
(defi nētas atkāpes no lapas augšējās malas).

Izmērs: A4, 210 x 297 mm.

Papīrs: 80–100 g/m2.
Papīra veidu iespējams izvēlēties 
no defi nētajām 3 papīru līnijām –
ekonomiskās, vidējās un protokolārās. 
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”.

Drukas iespējas:
Ofsetdruka (4+0) vai (1+0).
Sietspiede (6+0) protokolārajai līnijai.
Druka no tintes vai lāzerprintera 
uz ekonomiskās klases papīra.

1 – Vizuālā identitāte
Augstums: 27 mm.
Vizuālās identitātes augstums tiek mērīts 
no iestādes nosaukuma pirmās rindas
burtu apakšējās līnijas līdz augstākajam 
ģerboņa punktam.

2 – Iestādes nosaukums angļu valodā
Times New Roman, Italic
9 pt / 14 pt / Optical, melns.

3 – Kontaktinformācija
Times New Roman, Regular
8,5 pt / 14 pt / Optical, melns.

4 – Pamatteksts
Times New Roman, ne mazāks par 10 pt.

5 – Līnija
0,25 pt, melns.

Attēla samazinājums:
35 %, drukājot lapu uz A4 formāta, 
izmantojot Actual size (faktiskais izmērs) 
printera drukas iestatījumos.
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STRUKTŪRVIENĪBAS VEIDLAPA PADOTĪBAS IESTĀDĒM

PROGRAMMU UZRAUDZĪBAS NODAĻA
Struktūrvienības nosaukums angļu valodā

Brīvības iela 40-39, Rīga, LV-1050, Latvia, phone + 371 67281752, fax + 371 67078224, e-mail info@sif.gov.lv, www.sif.gov.lv

Rīga

Date is reflected on a timestamp       No. 123-4/56

Jānis Bērziņš
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Coat of Arms of Latvia

Dear Mr Bērziņš,

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

Sincerely,

Līga Ozoliņa 
Director of the 
state authority (signature*)

*The documents is signed with a safe electronic signature 

Kļaviņa 67082902

Date is reflected on a timestamp

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

*The documents is signed with a safe electronic signature 

Date is reflected on a timestamp

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

*The documents is signed with a safe electronic signature 

PROGRAMMU UZRAUDZĪBAS NODAĻA
Brīvības iela 40–39, Rīga, LV-1050, tālr. 67281752, fakss 67078224, e-pasts info@sif.gov.lv, www.sif.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 123-4/56

Jānim Bērziņam
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Par Latvijas ģerboni

Augsti godātais Bērziņa kungs! 
Pateicamies par Jūsu izrādīto interesi par vienu no valsts simboliem – Latvijas ģerboni. 
Ministru kabinetam padotās institūcijas no 2015. gada 1. janvāra kā galveno vizuālo 

elementu izmantos ģerboni, kas simbolizē valstisko funkciju, atbildību pret sabiedrību un valsts 
suverenitāti.

Minētās izmaiņas nosaka Saeimas 2012. gada 14. jūnijā atbalstītie grozījumi likumā “Par 
Latvijas valsts ģerboni”.

Valsts pārvaldes iestādes valsts ģerboni lietos pārvaldes dokumentu veidlapās, vizītkartēs, 
tīmekļa vietnēs, plāksnēs pie iestādes ieejas, reprezentācijas materiālos u.c. 

Novērtējam Jūsu interesi par valsts pārvaldes darbu un būsim pateicīgi par konstruktīviem 
ierosinājumiem arī turpmāk! 

Ar cieņu

Valsts iestādes 
direktore (paraksts*) Līga Ozoliņa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Kļaviņa 67082902

PROGRAMMU UZRAUDZĪBAS NODAĻA
Struktūrvienības nosaukums angļu valodā

Brīvības iela 40-39, Rīga, LV-1050, Latvia, phone + 371 67281752, fax + 371 67078224, e-mail info@sif.gov.lv, www.sif.gov.lv

Rīga

Date is reflected on a timestamp       No. 123-4/56

Jānis Bērziņš
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Coat of Arms of Latvia

Dear Mr Bērziņš,

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

Sincerely,

Līga Ozoliņa 
Director of the 
state authority (signature*)

*The documents is signed with a safe electronic signature 

Kļaviņa 67082902

Date is reflected on a timestamp       No. 123-4/56

Thank you for your interest in one of the state symbols – the coat of arms of Latvia. 
From January 1, 2015 the institutions subordinate to the Cabinet of Ministers will use the 

coat of arms, which symbolizes the governmental function, responsibility towards the society and 
national sovereignty, as the main visual element.

The above-mentioned changes are set forth in the amendments to the Law “On the State 
Coat of Arms of Latvia” of June 14, 2012. 

The public administration authorities will use the state coat of arms in document forms and 
business cards, on the websites and entrance plates, as well as in representational materials, etc. 

We highly appreciate your interest in work of the public administration, and we would be 
grateful for future constructive suggestions!

(signature*)

*The documents is signed with a safe electronic signature 

PROGRAMMU UZRAUDZĪBAS NODAĻA
Brīvības iela 40–39, Rīga, LV-1050, tālr. 67281752, fakss 67078224, e-pasts info@sif.gov.lv, www.sif.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 123-4/56

Jānim Bērziņam
Janis_BerzinsXXX@inbox.lv 

Par Latvijas ģerboni

Augsti godātais Bērziņa kungs! 
Pateicamies par Jūsu izrādīto interesi par vienu no valsts simboliem – Latvijas ģerboni. 
Ministru kabinetam padotās institūcijas no 2015. gada 1. janvāra kā galveno vizuālo 

elementu izmantos ģerboni, kas simbolizē valstisko funkciju, atbildību pret sabiedrību un valsts 
suverenitāti.

Minētās izmaiņas nosaka Saeimas 2012. gada 14. jūnijā atbalstītie grozījumi likumā “Par 
Latvijas valsts ģerboni”.

Valsts pārvaldes iestādes valsts ģerboni lietos pārvaldes dokumentu veidlapās, vizītkartēs, 
tīmekļa vietnēs, plāksnēs pie iestādes ieejas, reprezentācijas materiālos u.c. 

Novērtējam Jūsu interesi par valsts pārvaldes darbu un būsim pateicīgi par konstruktīviem 
ierosinājumiem arī turpmāk! 

Ar cieņu

Valsts iestādes 
direktore (paraksts*) Līga Ozoliņa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Kļaviņa 67082902
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Veidlapas ir izstrādātas latviešu un 
angļu valodā. Tām ir pilnkrāsu un
kontūrzīmējuma versijas. Veidlapas ir 
vienīgā grafi skā standarta sastāvdaļa, kurā 
netiek piedāvāta versija ar pilnas vizuālās 
identitātes izmantojumu (krāsu laukums, 
ģerbonis, institūcijas nosaukums) normatīvā 
regulējuma noteikto ierobežojumu dēļ, kas 
nosaka veidlapu rekvizītu zonas aizsardzību 
(defi nētas atkāpes no lapas augšējās malas).

Izmērs: A4, 210 x 297 mm.

Papīrs: 80–100 g/m2.
Papīra veidu iespējams izvēlēties 
no defi nētajām 3 papīru līnijām –
ekonomiskās, vidējās un protokolārās. 
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”.

Drukas iespējas:
Ofsetdruka (4+0) vai (1+0).
Sietspiede (6+0) protokolārajai līnijai.
Druka no tintes vai lāzerprintera 
uz ekonomiskās klases papīra.

1 – Vizuālā identitāte
Augstums: 27 mm.
Vizuālās identitātes augstums tiek mērīts 
no iestādes nosaukuma pirmās rindas
burtu apakšējās līnijas līdz augstākajam 
ģerboņa punktam.

2 – Iestādes struktūrvienības 
nosaukums latviešu valodā
Times New Roman, Regular
9 pt / 14 pt / Optical, 
melns, rakstīts lielajiem burtiem. 

3 – Iestādes nosaukums un
iestādes struktūrvienības nosaukums
angļu valodā
Times New Roman, Italic
9 pt / 14 pt / Optical, melns.

4 – Kontaktinformācija
Times New Roman, Regular
8,5 pt / 14 pt / Optical, melns.

5 – Pamatteksts
Times New Roman, ne mazāks par 10 pt.

6 – Līnija
0,25 pt, melns.

Attēla samazinājums: 
35 %, drukājot lapu uz A4 formāta, 
izmantojot Actual size (faktiskais izmērs) 
printera drukas iestatījumos.

30 82,5 82,5 15

20
27

7
7

5

101
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REZOLūCIjAS VEIDLAPAS HORIZONTĀLĀ VERSIjA

Rezolūcijas veidlapai ir izstrādātas 
pilnkrāsu un kontūrzīmējuma versijas.

Izmērs: A5, 210 x 148 mm.

Papīrs: 80–100 g/m2.
Papīra veidu iespējams izvēlēties 
no defi nētajām 2 papīru līnijām – 
ekonomiskās un vidējās.
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”.

drukas iespējas:
Ofsetdruka (4+0) vai (1+0)
Druka no tintes vai lāzerprintera 
uz ekonomiskās klases papīra 

1 – Vizuālā identitāte
Augstums: 21 mm. 
Vizuālās identitātes augstums tiek mērīts 
no iestādes nosaukuma burtu apakšējās 
līnijas līdz augstākajam ģerboņa punktam.

2 – Adresāta Vārds uzvārds
Times New Roman, Regular,
12 pt / 14 pt / Optical, melns.

3 – Pamatteksts
Times New Roman, ne mazāks par 10 pt.

4 – Paraksts
Times New Roman, ne mazāks par 10 pt.

5 – datums, rezolūcijas lapas numurs
Times New Roman, Regular,
10 pt / 12 pt / Optical, melns.

Attēla samazinājums:
50 %, drukājot lapu uz A4 formāta, 
izmantojot Actual size (faktiskais izmērs) 
printera drukas iestatījumos.

Ministru prezidents

Lūdzu izvērtēt Jāņa Bērziņa priekšlikumus Iesnieguma likuma grozījumiem un sniegt argumentētu 
atbildi, par to informējot arī mani.

Adresāta Vārds Uzvārds

Ministru prezidents
xxxx. gada xx. marta

Nr. 20/F-564-jur

Ministru prezidents

Lūdzu izvērtēt Jāņa Bērziņa priekšlikumus Iesnieguma likuma grozījumiem un sniegt argumentētu 
atbildi, par to informējot arī mani.

Adresāta Vārds Uzvārds

Ministru prezidents
xxxx. gada xx. marta

Nr. 20/F-564-jur

30 15

20
20

11
,5

22
,5

2

1

3

4
5

21

82,5 82,5

10
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REZOLūCIjAS VEIDLAPAS VERTIKĀLĀ VERSIjA

Rezolūcijas veidlapai ir izstrādātas 
pilnkrāsu un kontūrzīmējuma versijas.

Izmērs: A5, 148 x 210 mm.

Papīrs: 80–100 g/m2 (digitāldruka).
Papīra veidu iespējams izvēlēties 
no defi nētajām 2 papīru līnijām – 
ekonomiskās un vidējās.
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”.

drukas iespējas:
Ofsetdruka (4+0) vai (1+0)
Druka no tintes vai lāzerprintera 
uz ekonomiskās klases papīra. 

1 – Vizuālā identitāte
Augstums: 21 mm. 
Vizuālās identitātes augstums tiek mērīts 
no iestādes nosaukuma burtu apakšējās 
līnijas līdz augstākajam ģerboņa punktam.

2 –Valsts kancelejas direktors
Times New Roman, Regular,
12 pt / 14 pt / Optical, 
melns, rakstīts lielajiem burtiem.

3 – Adresāta Vārds uzvārds
Times New Roman, Regular,
12 pt / 14 pt / Optical, melns.

4 – Pamatteksts
Times New Roman, ne mazāks par 10 pt.

5 – datums, rezolūcijas lapas numurs
Times New Roman, Regular
10 pt / 12 pt / Optical, melns.

Attēla samazinājums:
50 %, drukājot lapu uz A4 formāta, 
izmantojot Actual size (faktiskais izmērs) 
printera drukas iestatījumos.

.

Valsts kanceleja

2015. gada    
Nr.XXXX-XXXX/XXX

Adresāta Vārds Uzvārds

Lūdzu sagatavot atbildes projektu.

VALSTS KANCELEJAS DIREKTORS

30 51,5 51,5 15

2015. gada    
Nr.XXXX-XXXX/XXX

Adresāta Vārds Uzvārds

Lūdzu sagatavot atbildes projektu.

VALSTS KANCELEJAS DIREKTORS

Valsts kanceleja

20
20

9
9

18
21

2

1

3

5

4
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5

VIZīTKARTE MINISTRIjĀM

Vizīkartes ir izstrādātas latviešu un 
angļu valodā. Tām ir divkrāsu un
kontūrzīmējuma versijas. Pieļaujama iespēja
vizītkarti apdrukāt no abām pusēm, otru pusi 
drukājot ar attiecīgās nozares krāsu vai
versiju angļu valodā.

Izmērs: 85 x 55 mm

Papīrs: 300–320 g/m2.
Papīra veidu iespējams izvēlēties 
no defi nētajām 3 papīru līnijām –
ekonomiskās, vidējās un protokolārās. 
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”.

drukas iespējas:
Ofsetdruka vai sietspiede,
(2+0) (divkrāsu versija),
(1+0) (kontūrzīmējuma versija),
Digitālā druka (4+0).

1 – Vārds uzvārds
Times New Roman, Regular
10 pt / 11,5 pt / Optical, melns.

2 – Amats
Times New Roman, Regular,
8 pt / 9 pt / Optical, melns.

3 – Vizuālā identitāte
Augstums: 
33 mm divkrāsu versijai, 
21 mm kontūrzīmējuma versijai.
Vizuālās identitātes augstums tiek mērīts 
no iestādes nosaukuma pirmās rindas 
burtu apakšējās līnijas līdz augstākajam 
vizuālās identitātes punktam.

4 – Kontaktinformācija
Times New Roman, Regular,
8 pt / 9 pt / Optical, melns.

Attēla samazinājums: 
100 %, drukājot lapu uz A4 formāta, 
izmantojot Actual size (faktiskais izmērs) 
printera drukas iestatījumos.

3

3

1

2

4

21

6

5

5

42.5
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42.5

VIZīTKARTE PADOTīBAS IESTĀDĒM

Vizīkartes ir izstrādātas latviešu un 
angļu valodā. Tām ir divkrāsu un
kontūrzīmējuma versijas. Pieļaujama iespēja
vizītkarti apdrukāt no abām pusēm, otru pusi 
drukājot ar attiecīgās nozares krāsu vai
versiju angļu valodā.

Izmērs: 85 x 55 mm

Papīrs: 300–320 g/m2.
Papīra veidu iespējams izvēlēties 
no defi nētajām 3 papīru līnijām –
ekonomiskās, vidējās un protokolārās. 
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”.

drukas iespējas:
Ofsetdruka vai sietspiede,
(2+0) (divkrāsu versija),
(1+0) (kontūrzīmējuma versija),
Digitālā druka (4+0).

1 – Vārds uzvārds
Times New Roman, Regular,
10 pt / 11,5 pt / Optical, melns.

2 – Amats
Times New Roman, Regular,
8 pt / 9 pt / Optical, melns.

3 – Vizuālā identitāte
Augstums: 
33 mm divkrāsu versijai,
21 mm kontūrzīmējuma versijai.
Vizuālās identitātes augstums tiek mērīts 
no iestādes nosaukuma pirmās rindas 
burtu apakšējās līnijas līdz augstākajam 
vizuālās identitātes punktam.

4 – Kontaktinformācija
Times New Roman, Regular,
8 pt / 9 pt / Optical, melns.

Attēla samazinājums: 
100 %, drukājot lapu uz A4 formāta, 
izmantojot Actual size (faktiskais izmērs) 
printera drukas iestatījumos.

3

3

1

2

4

21

6

5

5

5
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ELEKTRONISKĀ PREZENTĀCIjA

Ir svarīgi, ka valsts pārvalde sevi reprezentē vienoti un pārliecinoši.

Lai nodrošinātu vienotu vizuālo veidolu, institūcijas lieto izstrādāto elektroniskās prezentācijas veidni.

Viens no grafikas elementiem ir 14 krāsu laukuma josla, kas simbolizē valsts pārvaldes vienotību.
Katra institūcija ir tikai viena no valsts pārvaldes veseluma.

Prezentācijas uzbūves pamatprincipi:
1. Pirmajā un pēdējā lapā centrālā kompozīcija.
2. Burtveidoli – Verdana.
3. Skaidra tekstu hierarhija.
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ELEKTRONISKĀS PREZENTĀCIjAS UZBūVE

Prezentācijas nosaukums 

Vārds uzvārds, ieņemamais amats, kontaktinformācija 

Datums, vieta 

1 – Vizuālā identitāte

2 – Virsraksts 1. pakāpe
32 pt / Bold, melns, centrēts.

3, 4 – Vārds uzvārds, amats, kontakti
Verdana, ne mazāks par 14 pt / Regular, 
melns, centrēts.

5 – Vizuālā identitāte

6 – Pamatteksts
Verdana, ne mazāks par 20 pt / Regular, melns, 
piesaiste pie kreisās puses un apakšas. 

7 – Virsraksts 2. pakāpe
Verdana, ne mazāks par 24 pt / Bold, melns, 
piesaiste pie kreisās puses un apakšas.

8 – datums, vieta
Verdana, ne mazāks par 10 pt / Regular, 
melns, piesaiste pie kreisās puses.

9 – Prezentācijas nosaukums, lapas numurs
Verdana, ne mazāks par 10 pt / Regular, 
melns, piesaiste pie labās puses.

10 – Fotogrāfi ja
Pielīdzināta pie teksta kreisās malas ass.

1

Virsraksts 

• Teksts • Teksts 

Datums, vieta Prezentācijas nosaukums 4 

Virsraksts 

• Teksts • Teksts 

Virsraksts Virsraksts 

Datums, vieta Prezentācijas nosaukums 5 

Virsraksts • Teksts 

Teksts 

Datums, vieta Prezentācijas nosaukums 8 

Virsraksts 

Teksts 

Datums, vieta Prezentācijas nosaukums 2 

Virsraksts 

Teksts 

Datums, vieta Prezentācijas nosaukums 3 

Virsraksts 

Datums, vieta Prezentācijas nosaukums 6 

Vārds uzvārds, ieņemamais amats, kontaktinformācija 

Datums, vieta 

Virsraksts 

Teksts 

Datums, vieta Prezentācijas nosaukums 2 

2

3

4

8

9

7

5

10

Datums, vieta Prezentācijas nosaukums 7 

6
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7.
papīrs

Ekonomiskā līnija           112 
Vidējās klases līnija          113 
Protokolārā līnija           114 
Krāsainā līnija            115  
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EKONOMISKĀ LīNIjA

Dokumenta veids Papīra nosaukums Gramāžas/formāti Pieejamība
veidlapa (baltums 167) Amber Preprint

vai ekvivalents
100 pieejams 

B+ klases biroja papīrs 
(Data Copy, Pioneer) – 
baltums CIE 167–171
vai ekvivalents

80, 90, 100

vizītkarte/mape Ivory Board
vai ekvivalents

330/400 pieejams

aploksnes Postac īpaši baltās
vai ekvivalents

C65/C5/C4 pieejams

Ekonomiskās līnijas nekrītoto papīru izmanto iestāžu ikdienas darbā. 
Piedāvāti vairāki papīra veidi.
Veidlapu papīram attiecīgi pieskaņots vizītkaršu un mapju papīrs.

Ofseta drukai ir ieteicams Amber Preprint papīrs vai ekvivalents.
Veidlapu printēšanai no lāzerprintera vai tintes printera ieteicams jebkurš attiecīgā baltuma B+ klases papīrs. 

Specifikācija
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VIDĒjĀS KLASES LīNIjA

Dokumenta veids Papīra nosaukums Gramāžas/formāti Pieejamība

veidlapa Scandia 2000
vai ekvivalents

100/120 pieejams

vizītkarte/mape Scandia 2000
vai ekvivalents

300 pieejams

aploksnes Scandia
vai ekvivalents

C6/C65/C5/C4 pieejams

veidlapa Splendorgel EW
vai ekvivalents

100 pasūtāms

vizītkarte/mape Ivory Board
vai ekvivalents

330/400 pieejams

aploksnes Splendorgel EW
vai ekvivalents

C65/C5/C4 pieejams

Piedāvāti divu komplektāciju nekrītoti papīri veidlapu, aplokšņu, vizītkaršu un mapju drukāšanai ofsetā.

Specifikācija
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PROTOKOLĀRĀ LīNIjA

Dokumenta veids Papīra nosaukums Gramāžas/formāti Pieejamība

veidlapa Conqueror CX22 high white 
(bez ūdenszīmes)
vai ekvivalents

120 pasūtāms

vizītkarte/mape Conqueror CX22 high white
vai ekvivalents

320 pieejams

aploksnes Conqueror CX22 high white
vai ekvivalents

120, 160 pieejams

veidlapa Conqueror Connoiseur 100 % Cotton
Soft White (bez ūdenszīmes)
vai ekvivalents

110 pasūtāms

vizītkarte/mape Conqueror Connoiseur 100 % Cotton
Soft White (bez ūdenszīmes)
vai ekvivalents

300 pieejams

aploksnes Conqueror Connoiseur 100 % Cotton
Soft White (bez ūdenszīmes)
vai ekvivalents

110, 160 pasūtāms

Specifikācija

Protokolārajā līnijā piedāvāts augstas kvalitātes nekrītots dizaina papīrs ar kokvilnas šķiedru. 
Atlasīta divu veidu komplektācija ar papīriem dažādās gramāžās. 
Protokolārās līnijas iespieddarbi tiek drukāti sietspiedes, karstspiedes vai ofseta tehnoloģijās.

Protokolārajai līnijai neizmanto ekonomiskās līnijas papīrus.
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KRĀSAINĀ LīNIjA

Ministru kabinets, Ministru prezidents, Valsts kanceleja, Keakolour Original, 300 g/m2, burgundy vai ekvivalents.

Aizsardzības ministrija, Tintoreto Ceylon, 350 g/m2, wasabi vai ekvivalents.

Ārlietu ministrija, Keakolour Original, 300 g/m2, royal blue vai ekvivalents.

Ekonomikas ministrija, Freelife Merida, 320 g/m2, indigo vai ekvivalents.

Finanšu ministrija, Pop’set, 320 g/m2, Infra Violet vai ekvivalents.

Iekšlietu ministrija, Keakolour Original, 300 g/m2, navy blue vai ekvivalents.

Izglītības un zinātnes ministrija, Colorplan, 270/350 g/m2,  purple vai ekvivalents.

Kultūras ministrija, Colorplan, 270/350 g/m2, bright red vai ekvivalents.

Labklājības ministrija, PopSet, 240 g/m2,  pistachio vai ekvivalents.

Satiksmes ministrija, Keakolour Original, 300 g/m2, sombre grey vai ekvivalents.

Tieslietu ministrija, Keakolour Original, 300 g/m2, aubergine vai ekvivalents.

Veselības ministrija, Keakolour Original, 320 g/m2, ultra red/tangerine vai ekvivalents.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, PopSet , 320 g/m2, cactus green vai ekvivalents.

Zemkopības ministrija, Keakolour Original, 320/300 g/m2, hot brown/seal vai ekvivalents.

Krāsaino kartonu kolekcija, kas izstrādāta katrai nozarei, respektējot nozares krāsu. 
Tā ir papildiespēja, kuru institūcijas var izmantot savos komunikācijas materiālos.
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8. 
ilustratīVie parauGi

Vizuālās identitātes potenciāls        117 
Dokumentu mape A4 formātam        118 
Dokumentu mapes izklājumi            119 
Reģistra mape           120 
Reģistra mapes izkājumi         121 
Aploksnes C4, C5, C6, C65 divkrāsu versijā     122  
Aploksnes C4, C5, C6, C65 kontūrzīmējuma versijā    123  
Aploksnes struktūra          124 
Plāksne pie iestādes          125 
Plāksne pie darba kabineta         126 
Darba apliecība           127
Vizuālās identitātes attēlojums tīmekļa vietnē       128 
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VIZUĀLĀS IDENTITĀTES POTENCIĀLS

Sadaļā iekļautie ilustratīvie piemēri rāda vizuālās identitātes potenciālu vienota vizuāla veidola izveidē valsts pārvaldē.
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DOKUMENTU MAPE A4 FORMĀTAM

Ilustratīvs piemērs dokumentu mapju izveidei katrai institūcijai vienota vizuālā veidola nodrošināšanai.
Papīru mapēm iespējams izvēlēties no defi nētajām 3 papīru līnijām – ekonomiskās, vidējās un protokolārās. 
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”.

Varianti
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DOKUMENTU MAPES IZKLĀjUMI

Dokumentu mapēm var būt dažādi izmēri un konfigurācijas. 
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REģISTRA MAPE

Ilustratīvs piemērs reģistra mapju izveidei katrai institūcijai vienota vizuālā tēla nodrošināšanai.
Konferenču, mācību, informācijas materiāliem. Reģistra mapēm var būt dažādi izmēri, biezumi, mehānismi un gredzeni.
Reģistra mapes drukātas divkrāsu drukā, pārklātas ar matētu laminātu, tām var būt vāciņš mugurai maināmai informācijai.
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REģISTRA MAPES IZKLĀjUMI

Izmērs: 295 x 50 x 315 mm.
Gredzena mehānisms: SRD 148/2/35.
Reģistra mapēm var būt dažādi izmēri, biezumi, mehānismi un gredzeni.

295 mm 50 mm 295 mm

31
5 

m
m

295 mm 50 mm 295 mm

31
5 

m
m

V
al

st
s 

ka
nc

el
ej

a



Valsts pārvaldes iestāžu vienota vizuālā identitāte | 2014122     |

Latvijas vides
aizsardzības fonda

administrācija

Eksporta iela 5
Rīga, LV-1010

APLOKSNES C4, C5, C6, C65 DIVKRĀSAS VERSIjĀ
Ilustratīvs piemērs aplokšņu noformējumam valsts pārvaldē divkrāsas versijā.
Ieteicamos aplokšņu veidus un materiālus skatīt sadaļā “Papīrs”. 

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV-1520

Valsts kanceleja

Sabiedrības integrācijas
fonds

Brīvības iela 40–39 
Rīga, LV-1050

Peldu iela 25
Rīga, LV-1494

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības

ministrija
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Administration of 
Latvian Environmental

Protection Fund

Eksporta iela 5
Rīga, LV-1010, Latvia

APLOKSNES C4, C5, C6, C65 KONTūRZīMĒjUMA VERSIjĀ
Ilustratīvs piemērs aplokšņu noformējumam valsts pārvaldē kontūrzīmējuma versijā.
Ieteicamos aplokšņu veidus un materiālus skatīt sadaļā “Papīrs”. 

Brīvības bulv. 36
Rīga, LV-1520, Latvia

State Chancellery
Republic of Latvia

Republic of Latvia 
Peldu iela 25

Rīga, LV-1494, Latvia

Society Integration
Foundation

Republic of Latvia

Brīvības iela 40-39
Rīga, LV-1050, Latvia



Valsts pārvaldes iestāžu vienota vizuālā identitāte | 2014124     |

APLOKSNES STRUKTūRA

Aploksnes ir izstrādātas latviešu 
un angļu valodā. Tām ir divkrāsu 
un kontūrzīmējuma versijas.

Izmēri: 
C4 324 x 229 mm
C5 229 x 162 mm
C65 229 x 114 mm
C6 162 x 114 mm

Papīrs: 
Aploksnes iespējams izvēlēties 
no defi nētajām 3 papīru līnijām –
ekonomiskās, vidējās un protokolārās. 
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”.

drukas iespējas:
Ofsetdruka 
(2+0) (divkrāsu versija),
(1+0) (kontūrzīmējuma versija).
Digitāldruka (4+0).

1 – Vizuālā identitāte 
Augstums: 
33 mm divkrāsu versijai,
21 mm kontūrzīmējuma versijai.
Vizuālās identitātes augstums tiek mērīts 
no iestādes nosaukuma pirmās rindas 
burtu apakšējās līnijas līdz augstākajam
vizuālās identitātes punktam.

2 – Adrešu bloks
Times New Roman, Regular
7,5 pt / 9 pt / Optical, melns.

Attēla samazinājums: 
100 % drukājot lapu uz A4 formāta,
izmantojot Actual size (faktiskais izmērs)
printera drukas iestatījumos.

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV-1520

Valsts kanceleja

1

2

33

Society Integration
Foundation

Republic of Latvia

Brīvības iela 40-39
Rīga, LV-1050, Latvia

Brīvības bulv. 36
Rīga, LV-1520, Latvia

State Chancellery
Republic of Latvia

1

12

Society Integration
Foundation

Republic of Latvia

Brīvības iela 40-39
Rīga, LV-1050, Latvia

2

1

21

30,5

30,5

1

2

33
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Ilustratīvs piemērs iestāžu norādes plāksnes dizainam.
Kompozīcija simetriska. Plāksnes izmērs un proporcija jāskatās kontekstā ar ēkas fasādes dizainu.
Izgatavošanas tehnoloģija atkarīga no plākšņu materiāla.

PLĀKSNE PIE IESTĀDES

MINISTRU
KABINETS

Pārresoru koordinācijas
centrs

Pārresoru koordinācijas
centrs

PĀRRESORU
KOORDINĀCIJAS

CENTRS

MINISTRU
KABINETS

PĀRRESORU
KOORDINĀCIJAS

CENTRS
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PLĀKSNE PIE DARBA KABINETA

Iekštelpās kabinetu norādēs var izmantot dažādus materiālus – stiklu, misiņu, alumīniju u.c.
Norādes var būt ar patstāvīgu vai maināmu informāciju.

Neatkarīgi no materiāla un tehnoloģijas norāžu dizainā jāsaglabā skaidra uzbūve un tekstuālās informācijas nolasāmība. 

Iekštelpās kabinetu norādēs var izmantot dažādus materiālus – stiklu, misiņu, alumīniju u.c.Norādes var būt ar patstāvīgu vai maināmu informāciju.Neatkarīgi no materiāla un tehnoloģijas norāžu dizainā jāsaglabā skaidra uzbūve un tekstuālās informācijas nolasāmība. Burtveidols – Times New Roman vai Verdana.

100
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Komunikācijas departaments
Vadītāja vietniece

Inga Ozola
Komunikācijas departaments
Asistente

Konferenču zāle

101
Jānis Bērziņš
Starptautiskās sadarbības un izglītības departaments
Pārvaldes vecākais referentsKonferenču zāle

Konferenču zāle Jānis Bērziņš
Starptautiskās sadarbības un izglītības departaments
Pārvaldes vecākais referents101
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101
Jānis Bērziņš
Starptautiskās sadarbības un izglītības departaments
Pārvaldes vecākais referentsKonferenču zāle

Konferenču zāle Jānis Bērziņš
Starptautiskās sadarbības un izglītības departaments
Pārvaldes vecākais referents101

Plāksne ar patstāvīgu informāciju Plāksne ar maināmu informāciju
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Ministrijas nosaukums

Apliecība ir ministrijas īpašums. 
Problēmu vai atrašanas gadījumā

apliecību lūdzam nodot
Ielas nosaukums, pilsēta, valsts, 

tālr. XXXXXXX

Apliecība ir ministrijas īpašums. 
Problēmu vai atrašanas gadījumā apliecību lūdzam nodot

Ielas nosaukums, pilsēta, valsts, tālr. XXXXXXX

Ministrijas nosaukums

Izdota 2014. gada 28. martā  Nr. XXX

UZVĀRDS VĀRDS 
000000-00000
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nosaukums divās rindās
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Ministrijas nosaukums
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Apliecība ir ministrijas īpašums. 
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VIZUĀLĀS IDENTITĀTES ATTĒLOjUMS TīMEKĻA VIETNĒ

Lai nodrošinātu vienotu vizuālo veidolu digitālājā vidē, vizuālo identitāti ieteicams lietot pilnkrāsu, 
divkrāsu vai kontūrzīmējuma versijā, simetriski pret lapu vai lapas kreisājā pusē.
Ilustratīvie piemēri ir tikai paraugs, kā vizuālo identitāti iekļaut jau izstrādātās valsts iestāžu tīmekļa vietnēs.
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VIZUĀLĀS IDENTITĀTES ATTĒLOjUMS TīMEKĻA VIETNĒ

Lai nodrošinātu vienotu vizuālo veidolu digitālājā vidē, vizuālo identitāti ieteicams lietot pilnkrāsu, 
divkrāsu vai kontūrzīmējuma versijā, simetriski pret lapu vai lapas kreisājā pusē.
Ilustratīvie piemēri ir tikai paraugs, kā vizuālo identitāti iekļaut jau izstrādātās valsts iestāžu tīmekļa vietnēs.
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PAMATPRINCIPI

Protokolārajai līnijai tiek lietots augstas klases papīrs un dažādas drukas 
tehnoloģijas, papildinot ofsetdruku ar sietspiedi, reljefspiedi vai citām tehnoloģijām.

Protokolārās līnijas dizainā izmanto zelta un sudraba krāsu.

Teksta daļas pamatkrāsa ir tumši pelēka un Times New Roman Italic burtveidols.

Drukājot zelta vai sudraba krāsā, laukums virs ģerboņa tiek saglabāts. 
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VIZUĀLĀS IDENTITĀTES POTENCIĀLS
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IELūGUMS

Ielūgumi ir izstrādāti
latviešu un angļu valodā.

Tie tiek drukāti 
kontūrzīmējuma versijā. 
Vizuālās identitātes ģerboņa daļa 
tiek iespiesta reljefspiedē. 

Izmēri: 
170 x 125 mm.

Papīrs: 
Papīra veidu iespējams 
izvēlēties no defi nētās 
protokolārās līnijas papīra.
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”. 

drukas iespējas:
Reljefspiede un sietspiede (1+0), 
Pantone Metallic 877 vai 430C.

1 – Vizuālā identitāte
Augstums: 20 mm

2 – Pamatteksts, 1. pakāpe
Times New Roman, Italic,
13,5 pt / 17 pt / Optical.

3, 4 – Pamatteksts, 2. pakāpe
Times New Roman, Italic,
10 pt / 12 pt / Optical, 
Pantone 430C.

Attēla samazinājums: 
75 %, drukājot lapu uz A4 formāta,
izmantojot Actual size (faktiskais 
izmērs) printera drukas iestatījumos.

20

85

7

7
7

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienu, 
Latvijas Republikas ārlietu ministrs

lūdz

pagodināt ar savu klātbūtni pieņemšanu 
piektdien, 2014. gada 14. novembrī plkst 15.00

Tumšs uzvalks
Atteikuma gadījumā
67016313

Lūdzam ierodoties uzrādīt ielūgumu

K. Valdemāra iela 3

On the occasion of the 96th Anniversary 
of the Proclamation of the Republic of Latvia

the Minister of Foreign Affairs 
has the honour to request the company of 

at the reception
on Thursday, 17 November 2007 at 18:00

Dark suite 
R.S.V.P. 67016208 

Restaurant “Bergs”
Elizabetes iela 83/85

1

2

4

3
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Vārds Uzvārds

7

With compliments
Ministry of Justice of the Republic of Latvia

Vārds Uzvārds

Patiesā cieņā
Ministru prezidents

Kartes ir iztrādātas latviešu un angļu valodā. 

Izmēri: Karte 90 x 50 mm, aploksne 100 x 60 mm.

Papīrs: 
Papīru iespējams izvēlēties no defi nētās protokolārās līnijas. 
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”. 

drukas iespējas:
Ofseta, sietspiede (1+0) vai karstspiede,
(1+0) (kontūrzīmējuma versija), (Pantone 430C).
Var būt nodrukāts zeltā (Pantone 873C Metallic) 
vai sudrabā (Pantone 877C Metallic).

Reljefspiede plus sietspiede (1+0), Pantone 430C.

1 – Vizuālā identitāte
Augstums: 20 mm.

2 – Vizuālā identitāte
Augstums: 30 mm.

3 – teksts
Times New Roman, Italic 11 pt / 14 pt / Optical.

4 – Vārds uzvārds
Times New Roman, Italic 18 pt / 19,5 pt / Optical/10 pt.

Attēla samazinājums: 
100%, drukājot lapu uz A4 formāta,
izmantojot Actual size (faktiskais izmērs)
printera drukas iestatījumos.

Patiesā cieņā
Ministru prezidents

1

4

14

50

7

7
45

Patiesā cieņā
Ministru prezidents

3

2

7

CIEņAS APLIECINĀjUMA KARTE
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PROTOKOLĀRĀS LīNIjAS APLOKSNES
Ilustratīvs piemērs protokolārās līnijas aplokšņu noformējumam. Protokolārajā līnijā tiek izmantotas 3 izmēru aploksnes: 
324 x 229 mm (A4 izmēra lapām), 180 x 135 mm (ielūgumiem 170 x 125 mm) un 100 x 60 mm (cieņas apliecinājuma kartēm 90 x 50 mm). 
Aploksne nav līmējama, izņemot gadījumus, kad jāsūta pa pastu. Aploksnes izgatavojamas no defi nētiem protokolārās līnijas 
papīra veidiem. Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”.

Vārds Uzvārds Vārds Uzvārds
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50

14

30

PROTOKOLĀRĀS LĪNIJAS APLOKSNES UZBŪVE

Aploksnes ir izstrādātas latviešu un angļu valodā. 

Izmēri: (aizvērtā veidā)
324 x 229 mm
180 x 135 mm
100 x 60 mm

Papīrs: 
Iespējams izvēlēties no defi nētiem protokolārās 
līnijas papīriem aplokšņu izgatavošanai.
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”.

Drukas iespējas:
Ofseta, sietspiede (1+0) vai karstspiede,
zelta (Pantone 873 C metallic) 
vai sudraba (Pantone 877 C Metallic).

1 – Vizuālā identitāte
Augstums 33 mm.

2 – Vārds, Uzvārds
Times New Roman, Italic 16 pt / 16 pt / Optical.

Attēla samazinājums: 
100 %, drukājot lapu uz A4 formāta,
izmantojot Actual size (faktiskais izmērs)
printera drukas iestatījumos.

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

1

2

33

30
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50VĀCIņI

Izmēri: 
110 x 220 mm, izklājums 220 x 220 mm

Papīrs: 
Papīra veidu iespējams izvēlēties 
no defi nētās protokolārās līnijas papīra.
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”. 

drukas iespējas:
Ofseta, sietspiede (1+0) vai karstspiede,
zelta (Pantone 873 C metallic) vai 
sudraba (Pantone 877 C Metallic).

1 – Vizuālā identitāte
Augstums: 
29 mm ar laukumu. 
18 mm bez laukuma.
20 mm reljefspiede.

2 – teksts
Times New Roman, Italic
11 pt / 14 pt / Optical.

Attēla samazinājums: 
75 %, drukājot lapu uz A4 formāta,
izmantojot Actual size (faktiskais izmērs)
printera drukas iestatījumos.

12
,5

20

Cepta mencas fi leja, 
pasniegta ar tvaicētiem sezonas dārzeņiem 

Holandes mērci 

Spagetti ar garnelēm un spinātiem siera mērcē

Dārzeņu sautējums ar vistas gaļu un krējumu 

Dabīgā cūkgaļas šnicele 
ar ceptiem kartupeļiem un svaigo dārzeņu salātiem

Vārīti ziedkāposti ar siera mērci 

Rabarberu zupa ar biezpiena krēmu
Vaniļas krēms ar zemeņu mērci 

Dārzeņu sautējums ar vistas gaļu un krējumu 

Dabīgā cūkgaļas šnicele 
ar ceptiem kartupeļiem un svaigo dārzeņu salātiem

Vārīti ziedkāposti ar siera mērci 

Rabarberu zupa ar biezpiena krēmu
Vaniļas krēms ar zemeņu mērci 

1

2
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12
,5

Cepta mencas fi leja, 
pasniegta ar tvaicētiem sezonas dārzeņiem 

Holandes mērci 

Spageti ar garnelēm un spinātiem siera mērcē

Dārzeņu sautējums ar vistas gaļu un krējumu 

Dabīgā cūkgaļas šnicele 
ar ceptiem kartupeļiem un svaigo dārzeņu salātiem

Vārīti ziedkāposti ar siera mērci 

Rabarberu zupa ar biezpiena krēmu
Vaniļas krēms ar zemeņu mērci 

ĒDIENKARTE

Izmērs: 
110 x 220 mm

Papīrs: 
Papīra veidu iespējams izvēlēties 
no defi nētās protokolārās līnijas papīra.
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”. 

drukas iespējas:
Ofsetdruka vai sietspiede (1+0),
zelta (Pantone 873C Metallic) vai 
sudraba (Pantone 877C Metallic).

1 – Vizuālā identitāte
Augstums: 
20 mm reljefspiede.
29 mm ar laukumu. 

2 – teksts
Times New Roman, Italic
11 pt / 14 pt / Optical.

Attēla samazinājums: 
75 %, drukājot lapu uz A4 formāta, 
izmantojot Actual size (faktiskais izmērs)
printera drukas iestatījumos.
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Vārds Uzvārds

GALDA KARTE

Galda kartes izstrādātas latviešu un angļu valodā. 

Izmēri: 
salocīta 100 x 55 mm, izklājumā 100 x 110 mm.

Papīrs: 
Papīra veidu iespējams izvēlēties
no protokolārās defi nētās līnijas papīra.
Sīkāk skatīt sadaļā “Papīrs”.

drukas iespējas:
Ofsetdruka vai sietspiede (1+0), (Pantone 430C),
zelta (Pantone 873C Metallic) vai 
sudraba (Pantone 877C Metallic).

1 – Vizuālā identitāte
Augstums: 20 mm reljefspiede.

2 – Vizuālā identitāte
Augstums: 30 mm.

3 – teksts
Times New Roman, Light Italic Display, 
18 pt / 20 pt / Optical, Pantone 430C 
vai CMYK (33, 18, 13, 40).

Attēla samazinājums: 
100%,drukājot lapu uz A4 formāta, 
izmantojot Actual size (faktiskais izmērs)
printera drukas iestatījumos.

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

2

1

10

50

7
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Sadaļā ir atspoguļotas vispārīgas vadlīnijas reprezentācijas materiāliem.

Valsts pārvaldes reprezentatīvajiem materiāliem ieteicams izvēlēties 
Latvijā dizainētas un ražotas lietas, katru gadu pārskatot jaunpienākušos 
dizaina produktus.

Ikdienas reprezentācijas materiālu klāsts ir veidots, lai apliecinātu 
valsts vienoto vizuālo identitāti ikdienas darbā valsts pārvaldē, piemēram, 
rakstāmpiederumi, papīrs, plānotājs.

Valsts pārvaldi reprezentējošo dāvanu iesaiņojums ir izstrādāts, izmantojot 
14 nozaru krāsu saspēli, piemēram, ietinamais papīrs, dāvanu maisiņi, 
auduma lente.

Vizuālās identitātes lietojums nestandarta situācijās, izmantojot nestandarta 
tehnoloģijas un materiālus, jāizskata individuāli, izvērtējot materiālu 
kvalitāti un ilgtspēju un saglabājot definētos grafiskā standarta principus 
vienota valsts pārvaldes tēla reprezentācijai.

Ģerboni nedrīkst drukāt uz īslaicīgas lietošanas materiāliem, piemēram, 
ietinamā papīra, alkohola, pārtikas iesaiņojuma.

Ģerboni nedrīkst drukāt uz maza izmēra priekšmetiem, kur apgrūtināta 
tā pilnvērtīga un kvalitatīva attēlošana.

PAMATPRINCIPI
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IDEjAS DĀVANĀM, KAS RADīTAS LATVIjĀ

Idejas dāvanām, kas reprezentē valsti: grāmatas par Latvijas dizainu, mākslu, arhitektūru; Latvijas dizaina suvenīri. 

Latviešu gadskārtu kalendārs,
dizainers Uldis Trapencieris.

Apkaimju karte, Ansis Drāznieks,
zīmols “Miesai”.

Pulkstenis “Rīga”, zīmols “Miesai”.

Madara Krieviņa, dekoratīvs 
Anša Cīruļa šķīvis, zīmols “Miesai”.

Izdevniecības “Neputns” mākslas grāmatas.
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IDEjAS DĀVANĀM, KAS RADīTAS LATVIjĀ

Idejas dāvanām, kas reprezentē valsti: Latvijas dizaina trauki, saldumi u. tml.

“An&Angel” stikla trauki, dizainers Artis Nīmanis

Vāzes “Spoles”, dizainere Māra Skujeniece

“Nelleulla” šokolādes

“Beginnings” produkti
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IDEjAS DĀVANĀM, KAS RADīTAS LATVIjĀ

Idejas dāvanām, kas reprezentē valsti un iesaiņotas valsts pārvaldi reprezentējošā iesaiņojumā.

“Munio home” dizaina produktu kolekcija
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70

100

fragments 1:1

M 1:10

IETINAMAIS PAPīRS

Reprezentācijas dāvanu iesaiņošanai.
Izmērs: 70 x 100 cm, kraftpapīrs 110 g/m2.
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LENTES

Reprezentācijas dāvanu iesaiņošanai.
Audekla lente – balta, nozares krāsās vai ar institūcijas nosaukumu.

Ekonomikas ministrija Ekonomikas ministrija

Kultūras ministrija

Tieslietu ministrija Tieslietu ministrija Tieslietu ministrija

Kultūras ministrija Kultūras ministrija

Ekonomikas ministrija Ekonomikas ministrija

Valsts kanceleja Valsts kanceleja Valsts kanceleja

Ministru kabinets Ministru kabinets Ministru kabinets
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DĀVANU MAISIņI

Latvijas dizains, Rijada
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DĀVANU KASTES



Valsts pārvaldes iestāžu vienota vizuālā identitāte | 2014149     |

AUDUMA MAISIņI
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Janvāris

5

6

7

8

9

10 11

20
15

20
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2015

Ministrijas nosaukums

PLĀNOTĀjS

Valsts pārvaldes iestāžu plānotājs, kas var būt personalizēts katrai institūcijai.
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Ministrijas nosaukumsMinistrijas nosaukums

Valsts pārvaldes iestāde

Ministrijas nosaukums

Valsts pārvaldes iestāde

PIEZīMjU BLOKI
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Ministrijas nosaukums

Ministrijas nosaukums

Ministrijas nosaukums
Ministrijas nosaukums

Ministrijas nosaukums

T–KREKLS
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RAKSTĀMPIEDERUMI

Personalizēti katras institūcijas rakstāmpiederumi.

Ministru kabinets

Ministru prezidents

Valsts kanceleja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Zemkopības ministrija

Aizsardzības ministrija

Ārlietu ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

Iekšlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Kultūras ministrija

Labklājības ministrija

Satiksmes ministrija

Tieslietu ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Veselības ministrija

Ministru kabinets

Ministru prezidents

Valsts kanceleja

Vides aizsardzības un reģionālās
 attīstības ministrija

Zemkopības ministrija

Aizsardzības ministrija

Ārlietu ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

Iekšlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Kultūras ministrija

Labklājības ministrija

Satiksmes ministrija

Tieslietu ministrija

Veselības ministrija
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PAŠLīMĒjOŠIE PIERAKSTU LAPIņU BLOKI

Ikdienas reprezentācijas materiāli, kas netiešā veidā liecina par piederību konkrētai nozarei. 
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PIESPRAUDES

Dažādu veidu un materiālu piespraudes pie apģērba nozares reprezentācijai.

Izmērs: d 30 mm

Izmērs: d 40 mm

Izmērs: 30 x 30 mm



Valsts pārvaldes iestāžu vienota vizuālā identitāte | 2014156     |

APROČU POGAS

Nozares reprezentācijas dāvana.
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USB

Nozares identifikācijai un reprezentācijai.
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KRūZES
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KRūZES

Vizulālā identitāte ar ģerboni tiek lietota tikai uz augstas kvalitātes porcelāna izstrādājumiem.
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