EIROPAS ATBALSTA FONDA VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM
VIZUĀLĀS IDENTITĀTES VADLĪNIJAS
Vadlīnijas izstrādātas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020.
gada plānošanas periodā vadībā un ieviešanā iesaistītām institūcijām, lai nodrošinātu vienotas
vizuālās identitātes pielietošanu.
Vadlīnijas izstrādātas balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 11.marta
regulu (ES) Nr.223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām un Ministru
kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata
materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas
periodā" īstenošanas noteikumi".
EIROPAS ATBALSTA FONDA VISTRŪCĪGAKAJĀM PERSONĀM LOGO
LIETOŠANA LATVIJĀ
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk- EAFVP) logo ir redzamas
rokas, turot trīs, sirds formā izvietotus, kvadrātus, kas simbolizē trīs palīdzības komplektu
veidus, kuri būs pieejami šī fonda mērķa grupai Latvijā, kā arī norādīts fonda pilns
nosaukums. Logo taisnstūra garums ir 1,4 reizes lielāks par augstumu. Teksts lietojams ar
lielajiem burtiem melnā krāsā un burta lielums ir 1/14 no taisnstūra augstuma. Apkārt logo
taisnstūrim ir neaizskaramā josla, kas ir vienāda ar logo attēlotā kvadrāta lielumu.

EAFVP logo izmantotās krāsas:
Kvadrāts:
Pantone1817 C
Zilā roka:
Pantone 3375 C
Zilās rokas ēnojums:
Pantone 563 C
Oranžā roka :
Pantone 7509C
Oranžās rokas ēnojums:
Pantone 150 C

RGB 116 16 18
RGB 175 209 200
RGB 138 189 177
RGB 249 202 136
RGB 244 182 89

Ir iespējams lietot trīs EAFVP logo melnbaltās versijas:

Ja EAFVP logo tiek lietots uz krāsaina fona, tad apkārt logo taisnstūrim izveidojama
balta mala, kas ir vienāda ar 1/25 no taisnstūra augstuma.
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EIROPAS SAVIENĪBAS LOGO AR ATSAUCI UZ EIROPAS SAVIENĪBU
LIETOŠANA
Eiropas Savienības (turpmāk – ES) logo lietojams kopā ar atsauci „Eiropas Savienība”.
ES logo veido zils taisnstūra karogs ar 12 novietotām zelta zvaigznēm uz tā. Taisnstūra
garums ir 1,5 reizes lielāks par augstumu. Katrai zvaigznei ir piecas virsotnes. Zvaigznes
izvietotas ar vienādu intervālu aplī, kura centrs ir taisnstūra diagonāļu krustpunkts. Apļa
rādiuss ir vienāds ar 1/3 no karoga augstuma.
ES logo izmantotās krāsas:
Zilā taisnstūra virsmai – Pantone Reflex Blue
Dzeltenā zvaigznēm – Pantone Yellow

ES logo lietošana vienā krāsā
Ja ES logo atveidošanai ir pieejama tikai melnā krāsa, taisnstūra kontūrai jābūt melnai un
zvaigznēm – melnām uz balta fona.
Ja ES logo atveidošanai ir pieejama tikai zilā krāsa (tai noteikti jābūt Pantone Reflex Blue),
tad logo atveido 100 % zilā krāsā ar baltām zvaigznēm.

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS SAVIENĪBA

ES logo lietošana uz krāsaina fona
ES logo ieteicams attēlot uz balta fona. Vēlams izvairīties no dažādu krāsu fona, īpaši – ja tās
nesader ar zilo krāsu.
Ja fons ir krāsains, apkārt logo taisnstūrim izveidojama balta mala, kas ir vienāda ar 1/25 no
taisnstūra augstuma.

ES logo elektroniski pieejams Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapas www.sif.lv sadaļā
„Logo lejupielāde” vai Eiropas Komisijas mājaslapas adresē http://europa.eu/about-eu/basicinformation/symbols/flag/index_lv.htm
Eiropas Komisijas mājaslapas adrese, kurā atrodama sīkāka informācija par ES logo
izmantošanu: http://publications.europa.eu/code/lv/lv-5000100.htm
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EIROPAS ATBALSTA FONDA VISTRŪCĪGAKAJĀM PERSONĀM LATVIJĀ UN
EIROPAS SAVIENĪBAS LOGO KOPĪGS LIETOJUMS
Visos informācijas, saziņas vai publicitātes materiālos, kā arī uz pārtikas un pamata
materiālās palīdzības komplektu iepakojumiem, kur tiek lietots EAFVP logo, ir jālieto arī ES
logo ar atsauci uz Eiropas Savienību. Abiem logo jābūt vienāda lieluma (augstuma).
Ja abi logo tiek lietoti horizontālā veidā, EAFVP logo ir vienmēr jābūt pirmajam no
kreisās puses. Ja abi logo tiek lietoti vertikālā veidā, EAFVP logo ir vienmēr jābūt pirmajam
no augšas.
Ja tiek izmantotas logo krāsainās versijas, tad krāsainiem jābūt abiem logo. Ja tiek lietoti
logo ar melno krāsu, tad melnbaltiem jābūt abiem logo.
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