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VALSTS NEKUSTAMIE
ĪPAŠUMI

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

Logo 
Primāri lieto logo uz gaiša fona. Gadījumos, kad nepastāv iespēja izmantot logo krāsaino versiju, to aizstāj ar melnu.

1,5 cm

Minimālais 
izmērs



Logo krāsas
Primāri lieto logo uz gaiša fona. Gadījumos, kad nepastāv iespēja izmantot logo krāsaino versiju, to aizstāj ar melnu.

CMYK:
C: 10 M:100 Y:61 K:50

RGB:
R:158 G:27 B:52

CMYK:
C: 50 M:150 Y:100 K:0

RGB:
R:148% G:127% B:58%



Logo reversā versija
Uz tumša fona liekama logo reversā versija.



Logo uz attēliem
Uz raiba, kontrastaina fona, fotogrāfijas lieto logo vienkrāsas versiju (uz tumšākiem laukumiem – baltu, 

zeltu, uz gaišākiem laukumiem - melnu, sarkanu vai zeltu)



Epasta vēstule
Epasta vēstulei izmanto vienotu dizainu, ar iespēju mainīt attēlus un tekstus, ievērojot burtu garnitūru (Calibri), 

krāsu, lielumus, spoguli un attēlu atrašanās vietu 

1
Viens raksts un 
viens (liels) attēls

VNĪ	  piedalās	  konkursā	  “Latvijas	  Būvniecības	  Gada	  balva	  
2016”	  un	  skatē	  “Gada	  labākā	  būve	  Latvijā	  2016”	  

	  
VAS	  „Valsts	  nekustamie	  īpašumi”	  (VNĪ)	  2016.	  gadā	  realizējis	  vairākus	  sabiedrībai	  nozīmīgus,	  ilgtspējīgus	  
kultūras	  mantojuma	  projektus,	  kas	  pieteikti	  dalībai	  konkursā	  „Latvijas	  Būvniecības	  Gada	  balva	  2016”	  un	  
skatē	  „Gada	  labākā	  būve	  Latvijā	  2016”.	  

Lai	  nodrošinātu	  kultūras	  mantojuma	  saglabāšanu	  un	  kvalitatīvu	  kultūras	  pakalpojumu	  pieejamību	  
sabiedrībai	  2016.gadā	  VNĪ	  sadarbībā	  ar	  Memoriālo	  muzeju	  apvienību	  rekonstruēja	  un	  restaurēja	  Raiņa	  un	  
Aspazijas	  muzeja	  trīs	  ekspozīciju	  vietas	  –	  Raiņa	  un	  Aspazijas	  vasarnīcu,	  Raiņa	  muzeju	  „Tadenava”	  un	  Raiņa	  
un	  Aspazijas	  māju	  –	  un	  valsts	  nozīmes	  arhitektūras	  pieminekli	  un	  valsts	  nozīmes	  vēsturisku	  notikuma	  vietu	  
Jāņa	  Akuratera	  muzeju…	  

Lasi	  tālāk	  mūsu	  mājaslapā	  
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VNĪ	  piedalās	  konkursā	  “Latvijas	  Būvniecības	  Gada	  balva	  
2016”	  un	  skatē	  “Gada	  labākā	  būve	  Latvijā	  2016”	  

VAS	  „Valsts	  nekustamie	  īpašumi”	  (VNĪ)	  2016.	  gadā	  realizējis	  vairākus	  
sabiedrībai	  nozīmīgus,	  ilgtspējīgus	  kultūras	  mantojuma	  projektus,	  
kas	  pieteikti	  dalībai	  konkursā	  „Latvijas	  Būvniecības	  Gada	  balva	  2016”	  
un	  skatē	  „Gada	  labākā	  būve	  Latvijā	  2016”.	  

Lai	  nodrošinātu	  kultūras	  mantojuma	  saglabāšanu	  un	  kvalitatīvu	  
kultūras	  pakalpojumu	  pieejamību	  sabiedrībai	  2016.gadā	  VNĪ	  sadarbībā	  
ar	  Memoriālo	  muzeju	  apvienību	  rekonstruēja	  un	  restaurēja	  Raiņa	  un	  
Aspazijas	  muzeja	  trīs	  ekspozīciju	  …	  

Lasi	  tālāk	  mūsu	  mājaslapā	  

Par	  Rīgas	  pils	  bēniņos	  notikušo	  ūdens	  noplūdi	  

VAS	  „Valsts	  nekustamie	  īpašumi”	  (VNĪ)	  un	  Valsts	  prezidenta	  kanceleja	  
šodien,	  9.janvārī,	  mediju	  pārstāvjus	  informēja	  par	  ūdens	  noplūdes	  
radītajiem	  bojājumiem	  Rīgas	  pils	  Baltajā	  zālē.	  

8.janvārī	  ap	  pulksten	  16	  Rīgas	  pilī	  noskanēja	  signalizācija.	  Apsekojuma	  
laikā	  tika	  konstatēta	  ūdens	  noplūde	  Rīgas	  pils	  bēniņos,	  kas	  skārusi	  Rīgas	  
pils	  Baltās	  zāles	  griestus	  un	  daļu	  no	  sienām,	  kā	  arī	  Valsts	  prezidenta	  
kancelejas	  darba	  telpas	  zem	  Baltās	  zāles.	  

Lasi	  tālāk	  mūsu	  mājaslapā	  
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VNĪ	  piedalās	  konkursā	  “Latvijas	  Būvniecības	  Gada	  balva	  
2016”	  un	  skatē	  “Gada	  labākā	  būve	  Latvijā	  2016”	  

VAS	  „Valsts	  nekustamie	  īpašumi”	  (VNĪ)	  2016.	  gadā	  realizējis	  vairākus	  sabiedrībai	  nozīmīgus,	  ilgtspējīgus	  
kultūras	  mantojuma	  projektus,	  kas	  pieteikti	  dalībai	  konkursā	  „Latvijas	  Būvniecības	  Gada	  balva	  2016”	  un	  
skatē	  „Gada	  labākā	  būve	  Latvijā	  2016”.	  

Lai	  nodrošinātu	  kultūras	  mantojuma	  saglabāšanu	  un	  kvalitatīvu	  kultūras	  pakalpojumu	  pieejamību	  
sabiedrībai	  2016.gadā	  VNĪ	  sadarbībā	  ar	  Memoriālo	  muzeju	  apvienību	  rekonstruēja	  un	  restaurēja	  Raiņa	  un	  
Aspazijas	  muzeja	  trīs	  ekspozīciju	  vietas	  –	  Raiņa	  un	  Aspazijas	  vasarnīcu,	  Raiņa	  muzeju	  „Tadenava”	  un	  Raiņa	  
un	  Aspazijas	  māju	  –	  un	  valsts	  nozīmes	  arhitektūras	  pieminekli	  un	  valsts	  nozīmes	  vēsturisku	  notikuma	  vietu	  
Jāņa	  Akuratera	  muzeju…	  

Lasi	  tālāk	  mūsu	  mājaslapā	  

Par	  Rīgas	  pils	  bēniņos	  notikušo	  ūdens	  noplūdi	  

VAS	  „Valsts	  nekustamie	  īpašumi”	  (VNĪ)	  un	  Valsts	  prezidenta	  kanceleja	  šodien,	  9.janvārī,	  mediju	  
pārstāvjus	  informēja	  par	  ūdens	  noplūdes	  radītajiem	  bojājumiem	  Rīgas	  pils	  Baltajā	  zālē.	  

8.janvārī	  ap	  pulksten	  16	  Rīgas	  pilī	  noskanēja	  signalizācija.	  Apsekojuma	  laikā	  tika	  konstatēta	  ūdens	  noplūde	  
Rīgas	  pils	  bēniņos,	  kas	  skārusi	  Rīgas	  pils	  Baltās	  zāles	  griestus	  un	  daļu	  no	  sienām,	  kā	  arī	  Valsts	  prezidenta	  
kancelejas	  darba	  telpas	  zem	  Baltās	  zāles.	  

Lasi	  tālāk	  mūsu	  mājaslapā	  
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Virsraksts –  Calibri (bold),  
21,5 punkti,
krāsa:  sarkanā  
R:158 G:27 B:52

Pamatteksts –  
Calibri, (regular) 
12 punkti,
krāsa:  melna

Ievadteksts –  
Calibri, (bold) 
12 punkti,
krāsa:  melna

Headerī maināmi attēli:
• aktivizē augšējo balto režģi
• novelk ārpus lapas
• esošo fotogrāfiju nomaina
• balto režģi novieto uz 
fotgrāfijas pēc identitātes

2
Vairāki rakstu 
pieteikumi ar 
attēliem

3
Vairāki rakstu 
pieteikumi 
bez attēliem



Logo epasta paraksts
Epasta parakstam lieto jaunā standarta logo.

Helvetica burtu 
garnitūra 14 
punktu izmērāLogo un teksts 

ir vienādā 
augstumā

Logo 
krāsainā 
versijā

Logo 
vienkrāsas 
versijā

Vārds, uzvārds – Bold

Ar cieņu,
Jolanta Grāmatniece
VAS «Valsts nekustamie īpašumi» Komunikācijas daļas vadītāja
Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980, Tālr.: 67024662; Mob.: 26526087
Jolanta.Grāmatniece@vni.lv
www.vni.lv

Ar cieņu,
Jolanta Grāmatniece
VAS «Valsts nekustamie īpašumi» Komunikācijas daļas vadītāja
Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980, Tālr.: 67024662; Mob.: 26526087
Jolanta.Grāmatniece@vni.lv
www.vni.lv



Veidlapa A4

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980; Reģistrācijas Nr. 40003294758
Bezmaksas informatīvais tālr. 80002000; Fakss 67024909; E-pasts: vni@vni.lv; www.vni.lv

	  

	  

 
 

ZIŅOJUMS 
 

Nr._____ 
 

Rīgā, 20__.gada ___. _____________      Adresāts (datīvā) 

 
 

Tēma (Par....) 

 

Pamatojums 

Problēmas izklāsts 

Riski 

Risinājums 

Vēlamais/ ieteicamais lēmums un tā forma 

 

 

Pielikumā:  pievienotā dokumenta nosaukums, pievienotā dokumenta lapu skaits, pielikumus numurē 
(ja ir vairāk par vienu pielikumu). 
	  
	  
	  
Amats          V.Uzvārds 
      /paraksts/ 
	  

	  

	  

	  

V.Uzvārds, 
amats, tālrunis 
e-pasta adrese (pēc nepieciešamības) 

20 mm 15 mm

50
 m

m
15

 m
m

Rekvizīti
Calibri 8 pt
Leading 9,6 pt


