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VADLĪNIJAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS
FONDA PUBLICITĀTES PASĀKUMU
NODROŠINĀŠANAI
Šīs vadlīnijas izstrādātas, lai palīdzētu Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk tekstā - Fonds)
līdzfinansēto projektu finansējuma saņēmējiem nodrošināt publicitāti par projekta finansēšanu no
valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”.
Vadlīnijās ir aprakstītas Fonda logo noformēšanas prasības un lietošanas noteikumi.
Vadlīnijās noteiktā kārtība jāievēro visiem projektu īstenotājiem, ar kuriem Latvijas vides
aizsardzības administrācija ir noslēgusi līgumu vai vienošanos par projekta finansēšanu un
izpildes kārtību.

FONDA LOGO LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Lai sabiedrībai sniegtu informāciju par projektiem, kuri tiek finansēti no Fonda līdzekļiem,
projektu īstenotājiem atbilstoši projektā plānotajām aktivitātēm ir jānodrošina projekta publicitāte
un jāizvieto Fonda logo:
Ø uz informatīvajiem stendiem, t.sk. uz informatīvajām plāksnēm, kas izvietoti projekta
īstenošanas vietā. Informatīvie stendi ir obligāti projektos, kuros tiek veikti būvniecības
vai infrastruktūras uzlabošanas darbi un, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 15 000 EUR,
piemēram, pie attīrīšanas iekārtām, katlu mājām u.c. objektiem;
Ø informatīvajos un publicitātes materiālos, piemēram, drukātajos materiālos
(publikācijās, biļetenos, bukletos, brošūrās plakātos, grāmatās, žurnālos), audiovizuālajos
materiālos (kompaktdiskos, kasetēs, videofilmās u.c.), preses relīzēs un paziņojumos
plašsaziņas līdzekļiem;
Ø TV un radio raidījumos, piemēram, titros, reklāmās, TV un radio raidījumu anotācijās;
Ø elektroniskajos līdzekļos, piemēram, interneta tīmekļa lapās, datu bāzēs;
Ø informatīvajos un publicitātes pasākumos, piemēram, konferencēs, semināros un
izstādēs, Fonda logo jāizvieto uz prezentāciju materiāliem, infolapām, reprezentatīviem
materiāliem u.c.
Gadījumos, kuri nav īpaši reglamentēti, Fonda logo lietojams saskaņā ar tā noformēšanas
prasībām.
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Informatīvie stendi un informatīvās plāksnes
Informatīvajam stendam vai plāksnei nav noteikta ierobežota izmēra, tomēr lielumam jābūt
samērīgam, atbilstoši attiecīgā projekta vērienam. Ieteicamais minimālais informatīvā stenda
lielums ir 1500x1000 un informatīvās plāksnes minimālais lielums ir A4 lapa.
Uz informatīvā stenda vai plāksnes jānorāda sekojoša informācija:
-

projekta nosaukums un finansējuma saņēmējs;

-

Fonda logo ar norādi „PROJEKTU FINANSĒ (vai LĪDZFINANSĒ) LATVIJAS
VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS”;

-

norāde „PROJEKTU ATBALSTA VIDES AIZARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA”

Ja projekts finansiāli atbalstīts (līdzfinansēts) tikai no Fonda līdzekļiem, minētajai informācijas
platībai jābūt vismaz 25% no visa informācijas stenda vai plāksnes laukuma. Atlikušie 75%
laukuma izmantojami pēc finansējuma saņēmēja ieskatiem saskaņā ar projekta pieteikumu;
Ja Fonds ir viens no projekta finansiālajiem atbalstītājiem (līdzfinansētājiem), tad Fonda logo
rindā no kreisās atrodas tajā vietā pēc kārtas, kas atbilst Fonda proporcionālajam ieguldījumam
salīdzinājumā ar citiem līdzfinansētājiem;
Ja Fonda finansējuma saņēmējs, projekta īstenotājs, kuram informatīvo stendu vai plākšņu
uzstādīšana nav obligāta, tomēr izlemj tos uzstādīt, tajos obligāti jānorāda Fonda ieguldījums.
Informatīvais stends vai plāksne ir jāuzstāda līdz ar projekta īstenošanas uzsākšanu un jāeksponē
līdz projekta darbu pabeigšanai. Pēc projekta pabeigšanas pie objektiem, kuros tiek veikti
būvniecības vai infrastruktūras uzlabošanas darbi un, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 15 000
EUR), informatīvā plāksne eksponējama pastāvīgi. Pie tūrisma infrastruktūras objektiem – takām,
skatu torņiem u.c., informatīvie stendi vai informatīvās plāksnes jāuzstāda pastāvīgi.

Informatīvie un publicitātes materiāli
Noformējot informatīvos un publicitātes materiālus, pētījumus, mācību grāmatas un pārskatus,
titullapā (vai atbilstoši saturam citā lapā) jāizvieto Fonda logo, un, ja laukums atļauj, arī teksts
„MATERIĀLS TAPIS AR LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA FINANSIĀLU
ATBALSTU”.
Uz jebkura materiāla titullapas (drukāta vai elektroniska), izdevuma pirmā vāka iekšpuses, kā arī
liela izmēra materiāliem (piem., plakātiem) Fonda logo jānorāda:
Ø lapas augšējā vai apakšējā malā, ja projektu finansiāli atbalstījis (līdzfinansējis) tikai
Fonds;
Ø rindā no kreisās tajā vietā pēc kārtas, kas atbilst Fonda proporcionālajam ieguldījumam
salīdzinājumā ar citiem līdzfinansētājiem lapas augšējā vai apakšējā malā, ja Fonds ir
viens no projekta finansiālajiem atbalstītājiem (līdzfinansētājiem).
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Noformējot dokumentu aizmugures vāku (brošūrām, bukletiem, elektroniskām un drukātām
prezentācijām, atskaitēm, pārskatiem, u.c. līdzīgiem materiāliem, kuriem ir noformējams
aizmugures vāks), Fonda logo lietojams:
Ø lapas apakšējā kreisajā malā vai horizontāli centrēts vidū, ja Fonds ir vienīgais
finansiālais atbalstītājs (līdzfinansētājs);
Ø ja Fonds ir viens no projekta finansiālajiem atbalstītājiem (līdzfinansētājiem), tad Fonda
logo rindā no kreisās atrodas tajā vietā pēc kārtas, kas atbilst Fonda proporcionālajam
ieguldījumam salīdzinājumā ar citiem līdzfinansētājiem lapas apakšējā malā.

Informatīvie un publicitātes pasākumi
Elektronisko prezentāciju slaidos Fonda logo var lietot pēc izvēles, atkarībā no prezentācijas
dizaina koncepcijas, piemēram, slaida augšējā labajā malā vai slaida apakšējā kreisajā malā.
Ja informatīvo un publicitātes pasākumu ietvaros ir paredzēti arī izdales, prezentāciju u.c.
materiāli, tad to noformēšanā ir jāņem vērā iepriekšminētās prasības par Fonda logo lietošanu
šādu materiālu sagatavošanā.

TV un radio raidījumi
TV raidījumu titros jānorāda Fonda logo un teksts „RAIDĪJUMU FINANSIĀLI ATBALSTA
LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS”.
Radio raidījumu sākumā vai beigās jānorāda, ka RAIDĪJUMU FINANSIĀLI ATBALSTA
LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS.

Elektroniskie līdzekļi
Izmantojot Fonda logo interneta tīmekļa lapu, reklāmu vai audiovizuālo materiālu
noformējumā, jāmin Fonda ieguldījums un jāņem vērā Fonda logo noformēšanas prasības,
Ja projekta īstenotājam ir pieejama sava tīmekļa vietne (mājas lapa), tajā jābūt redzamai atsaucei
uz Fonda ieguldījumu un/vai Fonda logo, kas noformēti/s atbilstoši vadlīniju prasībām.

FONDA LOGO NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS
Fonda logo sastāv no zaļas figūras, kas izvietota uz gaiši zila kvadrāta, un uzraksta kvadrāta
labajā sānu malā. Kvadrāta apakšējā daļā ir izvietoti tumši zili burti LVAF. Kvadrāta labās malas
sānu daļā izvietoti vārdi - Latvijas vides aizsardzības fonds. Logo ārējā mala ir atdalīta ar tumši
zilu rāmi.
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Fonda logo izmantotās krāsas:
Zaļais – PANTONE Green, CMYK: 98,0,59,0, RGB:0,174,140
Gaiši zilais - PANTONE2707, CMYK: 29,3,0,0, RGB:193,207,236
Tumši zilais – PANTONE Reflex Blue, CMYK:100,88,0,5, RGB:32,49,139

Fonda logo lietošana vienā krāsā:
Ø ja vienīgā logo vizualizācijai pieejamā krāsa ir melna, tad nepieciešams logo ārējo malu
atdalīt ar melnu rāmi, fonu atstājot baltu, kurā izvietoti melni burti un melna figūra;

Ø nav pieļaujama Fonda logo inversā versija.
Tā kā logo noteikts ļoti plašs pielietojuma spektrs, tad tā maksimālais izmērs netiek ierobežots.
Palielinot vai samazinot logo, nozīmīgi ir saglabāt tā kvadrāta formu un tā proporcijas. Nekādā
gadījumā nav pieļaujama logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana. Lai
saglabātu logo vizuālo tēlu, mazākais iespējamais kvadrāta malas garums ir 12 mm.
Fonda logo elektroniskās versijas (JPEG un EPS formā) pieejamas Latvijas vides aizsardzības
fonda administrācijas mājas lapā: www.lvafa.gov.lv „Fonda logo”.
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