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4 logotipa uzbūve

Logotipa grafisko elementu izvietojums, 
proporcijas un krāsas ir definētas un 
nemaināmas.

GRAfIsKIe eLementI

Zīmējums
Logotipā ietvertie grafiskie elementi veido ēku kontūras. 
tās norāda uz uzņēmuma darbības nozari un filozofiju.

teksts
Valsts nekustamie Īpašumi vienmēr un tikai atrodas zem 
grafiskā elementa – zīmējuma. tas ir kā stingrs pamats, uz 
kā balstās zīmējums. tā proporcija un novietojums nedrīkst 
tikt mainīts.

e 7x

e 1x

e 1x

e 1x



5 logotipa aizsarglaukums

Logotipa aizsarglaukums paredzēts, lai izceltu 
logotipu un saglabātu tā lasāmību.

Veidojot jebkuru dizaina darbu gan drukātajā 
versijā, gan digitālajā vidē, ir nepieciešams ievērot 
minimālo brīvo aizsarglaukumu. Attālums līdz 
logotipam nevienā virzienā nav mazāks par 2 
burtu “e“ vertikālo izmēru summu.

Citi elementi nedrīks atrasties logotipa 
aizsarglaukumā, izņemot gadījumus, kad tie ir 
fona attēla sastāvdaļa.



6 logotipa minimālais izmērs

Logotipa minimālais lielums ir noteikts, lai 
saglabātu logotipa lasāmību mazākajā pieļaujamā 
izmērā drukas darbos. 

minimālais izmērs tiek mērīts pēc grafiskās zīmes 
augstuma, un tas nedrīkst būt mazāks par 12 mm.

maksimālais logotipa izmērs nav noteikts.

Palielinot un samazinot logotipu, būtiski ir 
saglabāt tā proporcijas.

12 mm
minimālais izmērs



7 logotipa krāsu lietojums

CmYK | 61,51,40,12
Pantone| 431C
RGB | 147,124,101

VAs “Valsts nekustamie Īpašumi” logotipa
krāsa ir definēta kā alumīnija pelēka. 
Otra definētā krāsa ir bronza.

CmYK | 0,0,0,0,
Pantone | White
RGB | 255,255,255



8 logotipa inverss

VAs “Valsts nekustamie īpašumi” logotipa
inversā versija uz zīmola pamatkrāsas fona.



9 logotipa melnbaltā versija

Logotipa melnbaltā un melnbaltā inversā versija.

situācijās, kad standarta logotipa lietošana 
ir apgrūtināta tehnisku ierobežojumu dēļ 
(piemēram, tekstila, stikla, metāla un citu 
komplicētu materiālu apdruka), jāizvēlas kāds no 
melnbaltā logotipa lietošanas principiem.

1. melnā versija  – melns logotips uz balta fona
2. Baltā versija  – balts logotips uz melna fona



10 logotipa lietošana uz krāsainiem foniem

Izvietojot logotipu uz krāsainiem foniem 
(vienkrāsu foni, fotogrāfijas, kolāžas), 
jāņem vērā, ka logotipam ir jābūt vizuāli 
labi redzamam, stingri ievērojot kontrasta 
principus.

1. Drukātos materiālos, elektroniskajos medijos –  
uz citu krāsu foniem, kas nav definēti grafiskā stila 
vadlīnijās, logotips tiek lietots baltā krāsā. 

2. Uz gaišiem krāsu laukumiem logotips tiek lietots 
definētajā krāsā – alumīnija pelēkajā.

3. Logotipu nedrīkst lietot uz fona, kas apgrūtina tā 
nolasāmību – ornamentāliem rakstiem, raibām
fotogrāfijām un citiem ar detaļām bagātiem attēliem. 
Šādos gadījumos zem logotipa jālieto atdalošs fons, 
kas pasargā logotipu no saplūšanas ar fona attēlu un 
logotipu padara nolasāmu.

1

2

3



11 logotips kopā ar citiem logotipiem

Lietojot logotipu ansamblī kopā ar citu uzņēmumu logotipiem 
VAs “Valsts nekustamie īpašumi“ logo ir jāliek uz zīmola 
pamatkrāsas fona ievērojot identitātē noteiktās proporcijas.



12 logotipa lietošana ar kopā 100 adrešu logo

Lietojot logotipu ansamblī ar 100 adrešu logo 
VAs “Valsts nekustamie īpašumi“ logo ir jāliek uz 
zīmola pamatkrāsas fona.

Horizontāls ansamblis

Vertikāls ansamblis



13 logotipa nepareiza lietošana

Veidojot jebkāda veida digitālos vai drukātos 
materiālus, kuros ir izmantots VAs “Valsts 
nekustamie īpašumi” logotips, tā proporcijas un 
vadlīniju grāmatā definētās krāsas nedrīkst mainīt.
Šeit ilustrēti daži logotipa nepareizas lietošanas 
piemēri.

nepievienot logotipam
citus grafiskos elementus

nepārveidot par dažādu 
biezumu līnijām, 

nepapildināt logotipu ar 
efektiem (iespiedumi, krāsu 

pārejas u. c.)

nemainīt logotipa elementu 
izvietojumu

nemainīt krāsas, ja makets 
prasa citu krāsu gammu

nemainīt logotipa 
novietojuma leņķi

nesaspiest, neizstaipīt, 
nedeformēt logotipu



14 krāsas

CmYK | 61,51,40,12
Pantone | 431C
RGB | 107,111,123

CmYK | 0,0,0,0,
Pantone | White
RGB | 255,255,255

CmYK | 21,0,98,0
Pantone | 381C
RGB | 213,222,61

VAs “Valsts nekustamie īpašumi” uzņēmuma 
logo un citu vizuālo materiālu dizainā var tikt 
izmantotas tikai vizuālajā identitātē definētās 
krāsas. Kā vadošās un noteicošās krāsas ir smalki 
pelēkā (alumīnija pelēkā) un baltā. Divu krāsu 
mijiedarbība simbolizē uzņēmuma AtVĒRtĪBU, 
sADARBĪBU, KOmPetenCI. 

Zaļo krāsu ar tās variācijām drīkst lietot kā akcentu 
– uzmanības pievēršanai tabulās, attiecībā uz 
skaitļiem, ar īpašu nozīmi izceļot nepieciešamo 
satura informāciju. Zaļā krāsa rosina dinamisku 
darbību, radošumu un entuziasmu.

Šo trīs krāsu mijiedarbība ļauj iedzīvināt dizainu, 
veidojot laukumus, izcēlumus, tabulas, skaitļus, 
tādējādi saglabājot vienotu krāsu gammu visos 
uzņēmuma materiālos.

Pelēka (Alumīnija pelēka) Balta Zaļa (Radošums)



15 papildkrāsas

Pantone | 400 C
CmYK | 14,12,16,0
RGB |229,76,35

VAs “Valsts nekustamie īpašumi” uzņēmuma 
papildkrāsas – trīs pelēkas (1., 2., 3.), atšķirīgas 
krāsas un to variācijas procentos – ir atvasinātas 
no uzņēmuma pamatpelēkā. Pelēkās krāsas drīkst 
lietot dizainos, grafiku, skaitļu ilustrēšanai, tomēr 
stingri ievērojot vadlīnijas.

Pantone | 7500 C
CmYK | 5,6,15,0
RGB |240,232,215

Pelēks
Pamatkrāsas variācijas

Zaļš
Pamatkrāsas variācijas

Pantone | 422 C
CmYK | 29,22,23,0
RGB |184,184,184

90% 90%

80% 80%

70% 70%

60% 60%

50% 50%

40% 40%

30% 30%

20% 20%

Šīs trīs pelēkās krāsas toņu variācijas palīdz 
uzņēmumam radīt dinamiku gan poligrāfijas, gan 
elektroniskajos VAs “Valsts nekustamie īpašumi” 
uzņēmuma materiālos.

Pamatkrāsas pelēkās un zaļās krāsas ar procentu 
variācijām drīkst lietot, tabulās, skaitļos, kā arī 
citas informācijas atspoguļošanai.

1. 2. 3.



16 burtveidols

aāBCČDEĒfgĢHiĪJkĶlĻMNŅOPrsŠtuŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
0123456789

rOBOtO slaB rEgular

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
0123456789

rOBOtO slaB ligHt
aĀBCČdEĒFGĢHiījKĶlĻMnŅOPRsŠTUŪvZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
0123456789

rOBOtO slaB BOlD

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
0123456789

rOBOtO slaB tHiN

Logotipa teksta daļai izmantota burtveidola saime 
ROBOtO sLAB (VALsts neKUstAmIe ĪPAŠUmI). Pie 
logotipa burtveidols darbojas kā grafisks dizaina 
elements, kuru pamattekstos neizmanto. Papildus 
burtveidolu Roboto slab saimi izmanto tekstos 
vai drukas darbos kā dizaina elementu (virsraksti, 
izcēlumi tekstos, devīzes).



17 burtveidols lietvedības dokumentiem

Lietvedības dokumentiem digitālajā (ms Office) 
vidē, digitālajos medijos un poligrāfijas materiālos 
tiek izmantota standarta burtveidola saime 
CALIBRI. CALIBRI lietošana zīmola komunikācijas 
materiālu virsrakstos ir pieļaujama.

CALIBRI BOLD
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪZŽ0123456789

CALIBRI LIght ItALIC
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪZŽ0123456789

CALIBRI BoLd ItALIC
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪZŽ0123456789

CALIBRI REGULAR
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ0123456789

CALIBRI LIGHt
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
AĀBCČDeĒfGĢHIĪJKĶLĻmnŅOPRsŠtUŪZŽ0123456789

CALIBRI ItALIC
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪZŽ0123456789



18 burtveidols lietvedības dokumentiem

Lietvedības dokumentos uz citas valsts iestādes sagataves (veidlapas, līgumi, pilnvaras u.c.) 
atļauts lietot times new Roman.

Times new roman regular
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪZŽ0123456789

Times new roman iTalic
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪZŽ0123456789

Times new roman bold
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪZŽ0123456789

TIMES NEw ROMAN BOLD ITALIC
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪZŽ0123456789



19 veidlapas

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 
Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980

reģistrācijas Nr. 40003294758
Tālr. 80002000

e-pasts: vni@vni.lv; www.vni.lv

Rīgā

      _________ Nr. ___________
Uz _________ Nr. ____________

Adresāts (datīvā)
pasta adrese (lokatīvā) vai e-pasta adrese

Par... (satura atklāsts)

 Teksts (latviešu valodā jaunu rindkopu sāk ar atkāpi, rindkopas ar atstarpēm neatdala).
 Teksts (latviešu valodā jaunu rindkopu sāk ar atkāpi, rindkopas ar atstarpēm neatdala).
Teksts (latviešu valodā jaunu rindkopu sāk ar atkāpi, rindkopas ar atstarpēm neatdala). Teksts 
(latviešu valodā jaunu rindkopu sāk ar atkāpi, rindkopas ar atstarpēm neatdala)
 

 Ar cieņu

pilnais amata aparaksts  (paraksts)                 atšifrējums

A. Bērziņa
670005434
anna.berzina@vni.lv

20mm
30mm 15mm

20 mm

Uzņēmuma veidlapas drukātā versija. VnĪ 
dokumentos (KVs dokumentos, pilnvarās, 
veidlapās/formās) un dokumentus, kas tiek 
gatavoti uz citu iestāžu veidlapām, atļauts 
lietot times new Roman burtveidolu.

Pamattekts
times new Roman, Regular

ne mazāks par 10 pt 

Dokumenta tekts
times new Roman,  Regular

ne mazāks par 8 pt 

Kontaktinformācija
Calibri, Light

9/ 11pt/ Optical , 80% melns



logotips20



21 vizītkarte

Izmērs: 84 x 54 mm

Papīrs: 
1. sCAnDIA 2000 White 300 g/m2

2. seRIXO Offset 300 g/m2

Drukas iespējas:
Ofsetdruka vai sietspiede, (1+0) vai (1+1)
Digitālā druka (4+0) vai (4+4)

Vārds uzvārds
Calibri, Regular
11 pt / Optical, 

alumīnija pelēks.

Amats
Calibri, Light

8 pt / 9 pt / Optical,
alumīnija pelēks.

Kontaktinformācija
Calibri, Light

7 pt / 8 pt / Optical,
alumīnija pelēks.

JANĪNA OZOLA-OZOLIŅA
VAs «Valsts nekustamie īpašumi»
iepirkumu daļas direktore

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980
tālr.: 67024675
e-pasts: Ieva.Ozola@vni.lv
www.vni.lv

VAs «Valsts nekustamie īpašumi»
atbalsta pakalpojumu iepirkumu 
sektora vadītāja

JANĪNA OZOLA-OZOLIŅA

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980
tālr.: 67024675
e-pasts: Ieva.Ozola@vni.lv
www.vni.lv

5m
m

5mm7mm

14mm

Vizīkartes otra puse



22 aploksne
15mm

25mm

Uzņēmuma aploksne drukātā versija.

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

Papīrs: 
1. sCAnDIA 2000 White 90 g/m2

2. seRIXO Offset 90 g/m2

Drukas iespējas:
Ofsetdruka (4+0) vai (1+0).
Digitāldruka (4+0).

Logotipa izvietojums uz aploksnes, neatkarīgi 
no aploksnes lieluma, novietojums un lielums ir 
nemainīgs. 

Adrese un rekvizīti uz aploksnes aizlīmējamās 
aploces izvietoti saskaņā ar identitātē 
norādītajiem parametriem.

Adrešu bloks
Calibri, Light

8 pt / 9 pt / Optical,
alumīnija pelēks.

25mm

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980
e-pasts: vni@vni.lv
www.vni.lv

15mm

25mm



23 elektroniskais paraksts

Lorem ipsum!

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. 
Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec 
tellus sed augue semper porta. Mauris massa. Vestibulum lacinia arcu eget nulla. 

Sagatavotais ziņojums nav oficiālais VAS «Valsts nekustamie īpašumi» viedoklis, tam ir informatīvs raksturs.

Vārds uzvārds
Calibri, Regular
11 pt / Optical, 

alumīnija pelēks.
Amats

Calibri, Light
8 pt / 9 pt / Optical,

alumīnija pelēks. Kontaktinformācija
Calibri, Light

7 pt / 8 pt / Optical,
alumīnija pelēks.

elektroniskajā parakstā svarīgi ievērot definētas 
astarpes starp rindām un burtu lielumus.

Informācija
Calibri, Light

7 pt / 8 pt / Optical,
melns.

VAs «Valsts nekustamie īpašumi»
atbalsta pakalpojumu iepirkumu sektora vadītāja

JANĪNA OZOLA-OZOLIŅA

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980
tālr.: 67024675
e-pasts: Ieva.Ozola@vni.lv
www.vni.lv

Ar cieņu

VAs «Valsts nekustamie īpašumi»
atbalsta pakalpojumu iepirkumu sektora vadītāja

JANĪNA OZOLA-OZOLIŅA

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980
tālr.: 67024675
e-pasts: Ieva.Ozola@vni.lv
www.vni.lv

Ar cieņu



24 elektroniskais paraksts

Pavadošā teksta burtveidols elektroniskajā 
sarakstē: Calibri Regular, Calibri light

Lorem ipsum!

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. 
Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper 
porta. Mauris massa. Vestibulum lacinia arcu eget nulla. 

Sagatavotais ziņojums nav oficiālais VAS «Valsts nekustamie īpašumi» viedoklis, tam ir informatīvs raksturs.

Vārds uzvārds
Calibri, Regular
11 pt / Optical, 

alumīnija pelēks.

Amats
Calibri, Light

8 pt / 9 pt / Optical,
alumīnija pelēks. Kontaktinformācija

Calibri, Light
7 pt / 8 pt / Optical,

alumīnija pelēks.

Informācija
Calibri, Light

7 pt / 8 pt / Optical,
melns.

Pavadošais teksts
Calibri, Regular

12 pt / 13 pt / Optical,
melns

VAs «Valsts nekustamie īpašumi»
atbalsta pakalpojumu iepirkumu sektora vadītāja

JANĪNA OZOLA-OZOLIŅA

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980
tālr.: 67024675
e-pasts: Ieva.Ozola@vni.lv
www.vni.lv

Ar cieņu

Elektroniskai baneris
mainās atkarībā no  

aktuālās informācijas.



25 zīmogi

VA
s 

“V

als
ts nekustamie īpašum

i“
1. Amata zīmogs  38x14mm
2. Datumu zīmogs
3. Grāmatvedības zīmogs?
4. Kopiju zīmogs
5. Uzņēmuma rekvizītu zīmogs?
6. Uzņēmuma zīmogs 42m
7. Klišeja

NĪ noformēšanas un 
reģistrācijas daļas vecākā 

nekustamā īpašuma 
reģistrācijas speciāliste

I. Andersone

Amata nosaukums
Calibri, Regular

8 pt / 8 pt / Optical,
melns

Vārds, uzvārds
9 pt / 8 pt / Optical,

melns

1

2

3

03.06.2018.
Datums

cipara augstums 3mm
melns

Publiskā sektora klientu daļas 
klientu vadītājs

K. Štorhs

4 KOPIJA
cipara augstums 5mm

melns KOPIJA

Vien. Reģ. nr. 40003294758
PVn nr. LV 40003294758 

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980
tālr. 80002000

A/s  xxxxxx, kods xxxxLVxx
Konts  LV00xx00000000000

5
Vien. Reģ. nr. 40003294758

PVn nr. LV 40003294758 
Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980

tālr. 80002000
A/s  xxxxxx, kods xxxxLVxx

Konts  LV00xx00000000000

 VAS “VALSTS 
NEKUSTAMIE 

ĪPAŠUMI“

Rekvizīti
Calibri, Regular

7 pt / 8 pt / Optical,
melns

Grāmatvedības 
Rekvizīti

Calibri, Regular
7 pt / 8 pt / Optical,

melns

6

lAtVIJAS REPuBlIK

A

7
Vaļņu iela 28 
Rīga, LV-1980



26 pārdod/iznomā izkārtne

IZKĀRtne, UZLĪme — informatīva plāksne par 
objektu, kas tiek izvietota uz ēkas. 

pavadošais teksts Calibri

Pārdod
80002000 | www.vni.lv

For SALE

iznomā
80002000 | www.vni.lv

For rEnT

Burtveidols
Roboto slab



27 būvizkārtne | būvtāfele

BŪVIZKĀRtne — informatīva plāksne par 
būvobjektu, kas tiek izvietota uz būvniecības laiku.

BŪVtĀfeLe – informatīva plāksne par 
projektējamo būvi, ne mazāka kā 0,8 m x 1,2 m, 
kas tiek izvietota objektā pirms būvatļaujas 
saņemšanas gadījumos, kad ir paredzēta būves 
publiskā apspriešana, vai būvtāfeles izvietošanas 
nepieciešamību plānošanas arhitektūras 
uzdevumā noteikusi Rīgas pilsētas būvvalde, 
nevirzot būvniecības ieceri publiskai apspriešanai.

Burveidols
Roboto slab

Burveidols
Calibri



28 rollup baneris

A L F R Ē D A  K A L N I Ņ A 

CĒSU MŪZIKAS 
VIDUSSKOLAS
L I E L Ā  K A L Ē J U  I E L Ā  4   

ATKLĀŠANA

ROLLUP BAneRIs — informatīvs plakāts 
izvietošanai objekta atklāšanā.

Izmērs 1500 x 2015 mm

Ievietots izvelkamā mehānismā

Burveidols
Roboto slab



29 mape

Papīrs: sCAnDIA 2000 White 340 g/m2

Izmērs: 215x305mm

Drukas iespējas: Ofsetdruka (4+4)

Pēcapstrāde: matēts lamināts (var izmantot   
     analoga biezuma papīru)



30
suvenīru piemēri:
pildspalva, krūzīte, lietussargs4

Lietussargs
Dubiltslāņu: melns/pelēks

SIA Prezentreklāmas aģentūra SANDERS 

M 1:10
Drukas izmērs: 120x80 mm / 20x47 mm
Druka sudraba krāsā
uz 2 segmentiem

Lietussargs
ar 2 logo druku

SkaitsNosaukums

150 5,88 882,00

Vienas vienības
cena EUR

Summa EUR 
bez PVN

M 1:1
Drukas izmērs: 45x30 mm

Druka 1 krāsā - pelēkā
1 pusē

2

Krūze

SIA Prezentreklāmas aģentūra SANDERS 

Krūze
ar 1 logo druku

SkaitsNosaukums

250 1,79 447,50

Vienas vienības
cena EUR

Summa EUR 
bez PVN

M 1:1
Drukas izmērs: 45x30 mm

Druka 1 krāsā - pelēkā
1 pusē

2

Krūze

SIA Prezentreklāmas aģentūra SANDERS 

Krūze
ar 1 logo druku

SkaitsNosaukums

250 1,79 447,50

Vienas vienības
cena EUR

Summa EUR 
bez PVN



31 apģērbs

1. Darba jaka – vasaras
2. Darba puskombinezons – vasaras standarta modelis
3. Ķivere

1

2

 
 

3

 



32 infografikas

A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola
Lielā Kalēju iela 4, Cēsis

Pārbūvētas 
un atjaunotas 
esošās ēkas

Mūsdienīgas  
un mācību procesam 

atbilstošas telpas

Uzlabots 
apgaismojums

Labiekārtota 
teritorija

Uzlabota mācību 
telpu skaņas 

izolācija

Ieguvumi

   Ērta iebraukšana ēkā un pārvietošanās pa 1.stāvu

   Koplietošanas telpu savienojošās durvis  
un evakuācijas ceļos esošās durvis - bez sliekšņiem

   WC cilvēkiem ar kustību traucējumiem

   Pie ieejas labi uztveramas (izgaismotas) norādes

   Stiklotām durvīm un sānu stiklojumiem kontrastējošs krāsu marķējums

Vides  
pieejamība

Pasūtītājs

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

Projektētājs

SIA "Projektēšanas birojs AUSTRUMI"

Būvnieks

SIA "Woltec"

Būvuzraugs

SIA "Warss+"

Arhitekts

Imants Timermanis

Muzeju krātuvju komplekss
Pulka iela 8, Rīga

Projekta
vizualizācijas

Latvijas Republikas prokuratūra
Kalnciema iela 14, Rīga

Ieguvumi Veicamie darbi

PLATĪBA
 Iepriekš 1 778 m2 1

2
1 550 m2

  Nodrošināta 
ieeja ēkā
apmeklētājiem 
ar kus� bu 
traucējumiem

  WC invalīdu 
vajadzībām

Arhīva 
telpas  
79 m2

Mūsdienīgas 
darba vietas 
30 cilvēkiem

Darbinieku 
atpūtas zona 
ar virtuvi 
30 m2

Mūsdienīga 
piekļuves 
kontroles 
sistēma

Auto-
stāvvietas

Sapulču 
zāle 
44 m2

Ēkas energo-
efek� vitātes 
paaugs� nāšana

Iekšējo / ārējo 
inženier� klu 
izbūve 
un remonts

Ēkas fasādes 
atjaunošana 
un sil� nāšana

Teritorijas 
labiekārto-
šana

Ēkas daļas 
demontāža

Mainīts 
iekštelpu 
plānojums

Pārsegumu 
pas� prināšana
/ nomaiņa

prokuratūras

ēkā

1.Stāvs

Daļēji prokuratūras 
koplietošanas telpas, 
daļēji iznomāts 
komercnomiekam

2.Stāvs

Rīgas pilsētas 
Zemgales 
priekšpilsētas 
prokuratūra

3.Stāvs

Rīgas pilsētas 
Kurzemes 
rajona 
prokuratūra

Jumta 
nomaiņa
/ sil� nāšana

Projekta 
noslēgums un 
ēkas nodošana 

lietotājam: 
līdz 

31.12.2018.

Projekta 
sākums 

01.07.2015.

2016 2017 2018

Projekta faktiskais 
laika grafi ks

Būvprojekta izstrāde
11.2015.– 02.2017.

Projektēšanas 
iepirkums
07.2015.– 10.2015.

Būvdarbi
10.2017.– 10.2018.

Būvdarbu un 
būvuzraudzības 

iepirkumi
03.2017.– 09.2017.

1927. gadā celtā, trīs stāvu ēka atrodas apbūves aizsardzības teritorijā «Āgenskalns». 

Latvijas Republikas 
Prokuratūra
Kalnciema iela 14, Rīga



33 prezentācijas
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PIRMAIS SLAIDS 
AR TITULU

Apakštitula teksts, 
kad maz teksta
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IKONAS UN PUNKTU UZSKAITĪJUMS

Paskaidrojošs 
papildteksts zem 

svarīgā punkta

Paskaidrojošs 
papildteksts zem 

svarīgā punkta

Paskaidrojošs 
papildteksts zem 

svarīgā punkta

Paskaidrojošs 
papildteksts zem 

svarīgā punkta

Svarīgs punkts 
ko pateikt

Svarīgs punkts 
ko pateikt

Svarīgs punkts 
ko pateikt

Svarīgs punkts 
ko pateikt ar 

izceltu tekstu D
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NEPILNI TEKSTI AR BILDI (VARIANTS)

Apakšvirsraksts (H2)
Pelestioresti optat alition cupta 
pamatteksts doluptaturi con 
nectem saestiu rehendi tinihilia 
vendae. Ut pedis sunt ut

Cits apakšvirsraksts (H3)

• Uzskaitījums
• Uzskaitījums
• Uzskaitījums
• Uzskaitījums

D
D

/M
M

/Y
YY

Y
PR

EZ
EN

TĀ
C

IJ
AS

 N
O

SA
U

K
U

M
S

26 

STARPSLAIDS 
AR TEKSTU UZ 
BILDES
Bilde tiek notumšināta, 
lai varētu nolasīt baltu 
tekstu
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KORUPCIJAS 
NOVĒRŠANAS UN 
APKAROŠANAS 
BIROJS
Citadeles iela 1, Rīga

Projekta kopsumma
€ 3 361 310

PABEIGTS
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AKCENTA STARPSLAIDS
Kāds starpslaida teksts
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ES fondi
€ 32 145 144

VNĪ kapitālieguldījumi
€ 32 145 144

Citu iestāžu finansējums
€ 1 275 110

Valsts budžeta dotācija
€ 78 418 376

* vienam projektam var būt vairāki finansējuma avoti

14

6

7

7

ATTĪSTĪBAS PROJEKTU SADALĪJUMS 
PA FINANSĒJUMA AVOTIEM*
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STABIŅU GRAFIKA KRĀSAS

0

10

20
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40

50
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90

100

Pirm
ā sta

biņa nosaukums

Otrā sta
biņa nosaukums

Trešā sta
biņa nosaukums

Ceturtā sta
biņa nosaukums

Piektā sta
biņa nosaukums

Sestā sta
biņa nosaukums

Septītā sta
biņa nosaukums

Astotā sta
biņa nosaukums

Devītā sta
biņa nosaukums

Desmitā sta
biņa nosaukums

Reģistrācijas Nr.: 40003294758 • Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980
+371 80 002 000 • vni@vni.lv

www.vni.lv

PALDIES PAR UZMANĪBU!
Autors



34 prezentāciju krāsu palete

VAs “Valsts nekustamie īpašumi” uzņēmuma 
prezentāciju krāsu paleti veido deviņas krāsas, kuras 
definētas uzņēmuma identitātē.
Visu toņu savstarpēja saspēle, prasmīga kontrastu 
un elementu izmantošana VAs “Valsts nekustamie 
īpašumi” dizaina un pašreklāmas materiāliem 
nodrošina vienotu kopskatu.

Pantone | 381C
CmYK | 21,0,98,0
RGB | 213,222,61

Pantone | Process Cyan C
CmYK | 65,14,0,0
RGB | 0,180,255

Pantone | 7500 C
CmYK | 5,6,15,0
RGB |240,232,215

Pantone | 400 C
CmYK | 14,12,16,0
RGB |229,76,35

Pantone | 1788 C
CmYK |0,80,84,0
RGB | 255,90,51

Pantone | 123
CmYK |0,23,92,0
RGB | 255,198,44

Pantone | 422 C
CmYK | 29,22,23,0
RGB |184,184,184

CmYK | 0,0,0,0,
Pantone | White
RGB | 255,255,255

CmYK | 61,51,40,12
Pantone | 431C
RGB | 107,111,123

no tām divas ir pamatkrāsas: 
1. smalki pelēkā (alumīnija pelēkā),
2. baltā, fons,
3. akcenta zaļā krāsa, 
4., 5., 6. papildkrāsa: trīs pelēkie alumīnija 
atvasinātie toņi, 
7., 8., 9. luksofora krāsas, kuras drīkst izmantot, 
stingri ievērojot  VAs “Valsts nekustamie īpašumi” 
vadlīnijas tikai noteiktās uzņēmuma nodaļās.

1 2 3 4 5 6

7 8 9


