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FILOZOFIJA UN DEFINĪCIJA

Zinātne, jaunrade un domas brīvība
ir mūsu pārliecība. To īstenojam
mērķtiecīgi, atbildīgi un godprātīgi.
Vēlamies, lai tas tiek atspoguļots
arī mūsu komunikācijā.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes stabilitāti un
prestižu nodrošina gadu gaitā uzkrātā pieredze un
vēsturiskās vērtības. Īstenojot mūsdienīgo un atsaucoties
uz progresīviem izaicinājumiem, mēs saglabājam to, kas ir
patiesi vērtīgs.

ZĪMOLS
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MISIJA UN VĪZIJA

Spēcīga zīmola pamatā ir ideja un
mērķis. Skaidri noteikta vīzija un
misija palīdz izprast mūsu būtību,
mērķus un vērtības.

Mūsu vīzija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir viena no
vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju
universitātēm, kas ir specializējusies dabas resursu
ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves kvalitātes
paaugstināšanai.
Mūsu misija

Veidot starptautiski konkurētspējīgu intelektuālo
potenciālu, pamatojoties uz izcilību pētniecībā, pētniecības
rezultātu pielietošanu tautsaimniecībā, augstu studiju
kvalitāti un efektīvu universitātes pārvaldību.

ZĪMOLS
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KOMUNIKĀCIJAS VEIDOŠANA

Veidojot zīmola komunikāciju, ir
svarīga katra detaļa — visam jāveido
vienots tēls. Šie ieteikumi palīdzēs
veidot tekstus pareizi un saskaņā ar
zīmola identitāti.

1

2

3

4

Vienkāršība

Gramatika

Profesionalitāte

Detaļas

(( Izvairīties no liekvārdības un gariem
tekstiem, ja tie nav
nepieciešami;

(( Ja iespējams, izmantot korektora pakalpojumus;

(( Izturēties cieņpilni
pret visiem indivīdiem
bez izņēmuma;

(( Tekstu veidošanu uzticēt profesionāļiem;

(( Būt draudzīgiem, taču
ne familiāriem;

(( Būt pieejamiem,
norādīt kontaktinformāciju skaidri un
saprotami;

(( Ievērot visus latviešu
valodas gramatikas
likumus;

(( Ārējā komunikācijā
neizmantot emocijzīmes, daudzpunktes;

(( Rakstīt “Tu” un “Jūs”
ar lielo sākumburtu
tikai vēstulēs, iesniegumos, ielūgumos;

(( Neiesaistīties politiska, reliģiska u.tml.
satura diskusijās;

(( Galveno domu
raksturot kodolīgi;
(( Svešvārdu vietā labāk
izvēlēties latviskotās/
latviskotas alternatīvas;
(( Veidot pārdomātus,
bet nesarežģītus
tekstus;
(( Nodrošināt, lai reklāmas materiālos bieži
tiktu izmantoti attēli,
fotogrāfijas;
(( Izmantot tikai zīmola
grāmatā norādītos
fontus un krāsas,
saglabāt dizaina vienkāršību;
(( Izvairīties no gariem
teikumiem ar vairākiem paplašinājumiem, kā arī pārāk
daudziem nepaplašinātiem teikumiem.

(( Tulkojot materiālus
citās valodās, izmantot profesionālu tulku
pakalpojumus;
(( Nepārliecinātības
gadījumā tekstu pārfrāzēt;
(( Izvairīties no retoriskiem jautājumiem.

(( Ja tiek uzturēti
sociālo tīklu konti,
reaģēt uz ziņām, jautājumiem ne vēlāk kā
vienas darba dienas
laikā.

(( Veltīt laiku darbinieku izglītošanai
(piemēram, parādīt
jauno identitāti, rīkot
saskarsmes kursus
utt.);
(( Pievērst uzmanību
niansēm;
(( Regulāri nodrošināt
jaunākās informācijas
pieejamību;
(( Informēt darbiniekus
par notikumiem universitātē vismaz reizi
mēnesī;
(( Izvairīties no noliedzošiem apgalvojumiem (piemēram
“nekad neesi redzējis”,
“neticēsi tam, cik
veiksmīgi” u.tml.)

ZĪMOLS
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KOMUNIKĀCIJAS TONIS

Veidojot tekstus reklāmai, jāveido
galvenā tēze, kas ir dominējoša un
viegli pamanāma. Tēzei ir jāuzrunā un
jārada vēlme iepazīties sīkāk. Tai jāsatur
kodolīga informācija par akcentējamo
saturu, izmantojot mērķauditorijai
atbilstošu komunikācijas toni.

Piemēri
Tiek uzrunāti topošie studenti, kam
dominējošā motivācija studijām
ir veiksmīga nākotne. Tēzes ir
kodolīgas un rada vēlmi iesaistīties.

Šeit top veiksmīgas
karjeras.

Laipni lūgti Jelgavā —
studentu galvaspilsētā!

Ar saknēm Jelgavā,
nākotni — visā pasaulē.

Meklējat ceļu uz
veiksmīgu karjeru?

ZĪMOLS
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KOMUNIKĀCIJAS KANĀLI

Primāros komunikācijas kanālus
izmanto ikdienas saziņā/saskarsmē,
sekundāros — īpašāku notikumu
izcelšanai. Studentu uzņemšanas
kampaņas periodos izmanto papildus
reklāmas un/vai sabiedrisko attiecību
komunikācijas kanālus.

Ikdienas komunikācijas galvenie
kanāli:

Kampaņu laikā sekundārie komunikācijas
kanāli reklāmas aktivitāšu aspektā:

ww Interneta

un mobilā interneta komunikācija
(LLU mājaslapa);
ww Sociālie tīkli (Facebook, Twitter, Draugiem,
Instagram, Slideshare, LinkedIn u.c.);
ww VOD (Video-On-Demand).

ww TV (video

Ikdienas komunikācijā sekundārie
kanāli:

Kampaņu laikā sekundārie komunikācijas
kanāli sabiedrisko attiecību aspektā:

ww Interneta

ww TV (intervijas,

komunikācija (Jelgavas pilsētas
mājaslapa, Jelgavas domes mājaslapa);
ww Sociālie tīkli – konti, kas pieder LLU
sadarbības un partneru organizācijām.

Studentu uzņemšanas kampaņu laikā
primārie komunikācijas kanāli:
ww Interneta

un mobilā interneta komunikācija
(LLU mājaslapa);
ww Sociālie tīkli (Facebook, Twitter, Draugiem,
Instagram, Slideshare, LinkedIn u.c.);
ww VOD (Video-On-Demand).

klipi);
ww Vide (plakāti, interaktīvi risinājumi);
ww Prese (pirktie reklāmas lauki drukātajos medijos,
baneri ziņu portāliem);
ww Radio (radio klipi).

sižeti, pirktie sižeti);
portāli (intervijas, pirktie raksti, ieteikumi LLU
studentiem (“ten tips”), studentu pieredzes stāsti);
ww Drukātā prese (intervijas, pirktie raksti, studentu
pieredzes stāsti);
ww Radio (intervijas).
ww Ziņu

LOGOTIPS
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LOGOTIPS — ZĪMOLA REDZAMĀ DAĻA

Logotips ir tikai maza sastāvdaļa
mūsu identitātē, bet vienlaikus —
visatpazīstamākā. Būtisks ir logotipa
konsekvents lietojums.

Logotipa lietojums:
logotips tiek lietots svētku, prezentāciju,
sporta pasākumu, izstāžu noformējumā, LLU
zinātnisko, tehnisko sasniegumu, ražotās
produkcijas reklamēšanā, zinātnisko un mācību
metodisko, kā arī informatīvo izdevumu un
vizītkaršu noformējumā.
Grafiskā zīme logotipā atveidota “U” burta formā. Iekšpusē savienoti divi “L”
burti, kopā veidojot Latvijas Lauksaimniecības abreviatūru. Kreisajā pusē
atveidota stilizēta kviešu vārpa, bet labajā — egle, simbolizējot Latviskās zemes
pamatvērtības, kas caurvij mūsu iestādes būtību.
Krāsu izvēli iedvesmojusi saule un zeme, zaļajam un dzeltenajam kopā veidojot
dzīvību un spēku izstarojošu krāsu kombināciju, kas ir gan harmoniska, gan
enerģijas pilna.

LOGOTIPS
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PAMATVERSIJA

Atkarībā no kompozīcijas vajadzībām
iespējamas divas logotipa
pamatversijas.

Primārā logotipa kompozīcija —
ar tekstu sānā

Malas izlīdzinājums
Piemērotāka logotipa
versija ar tekstu sānā.

Centrēta kompozīcija
Piemērotāka logotipa versija
ar tekstu apakšā.

Sekundārā logotipa kompozīcija —
ar tekstu apakšā

LOGOTIPS
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LOGOTIPS SVEŠVALODĀS

Logotips pieejams arī angļu
un krievu valodā.

Ar tekstu sānā

Ar tekstu apakšā

LOGOTIPS
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PELĒKTOŅU (GRAYSCALE) VERSIJA

Pelēktoņu logotips
ar tekstu sānā

Pelēktoņu logotips ar
tekstu apakšā

LOGOTIPS
KRĀSU VARIĀCIJAS

Primāri jācenšas izvietot logotipu
uz balta fona. Ja radusies
nepieciešamība izmantot citu
fona krāsu, ievērojiet šajā nodaļā
aprakstītos noteikumus.

Pieļaujamās fona krāsas:
	Gaiši pelēka
 Melna
 LLU Zaļais

12

LOGOTIPS
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BRĪVAIS LAUKUMS

Lai logotips izceltos, saglabātu
savu vienotību un korektu vizuālo
reprezentāciju, jāievēro minimālas
brīvā lauka norādes, kas aprakstītas
šajā nodaļā.

1,5x

x

1,5x

1x

1x

1x

1x
1,5x

1x

1,5x

x

1x

1x

1x

1x

1x

22 mm minimālais platums
(burtu izmērs 5pt)

25 mm minimālais platums
(burtu izmērs 5pt)

1x

1x

LOGOTIPS
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LIETOJUMS MAZOS IZMĒROS

Ja nepieciešams logotipa izmērs,
kas mazāks par vadlīnijās noteikto
minimālo izmēru (13. lpp.), šajā
nodaļā aprakstīti iespējamie
risinājumi.

x

Burta “L” augstums = x
Simbola augstums = 3x
Fonts: Lato Sans Regular

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Ja ir situācijā, kurā iespējams tikai
nosaukuma lietojums vienā rindā,
burtu augstuma attiecība pret simbolu
nedrīkst būt mazāka par 2:1.

LOGOTIPS
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GRAFISKĀ ELEMENTA LIETOJUMS

Logotipa grafisko simbolu pieļaujams
lietot bez nosaukuma šādos
gadījumos:
(( simbolu bez teksta izmanto elektroniskajā
vidē, piemēram, ikonām, ja logotipa ikonai
paredzētā vieta ir mazāka kā norādīts
13. lpp.;
(( drukātā formātā simbolu iespējams
izmantot kā dekoratīvu elementu, bet
reklāmas materiālā līdzās jāparādās arī
pilnai versijai ar nosaukumu.

Grafiskais simbols kā dekoratīvs elements,
kam līdzās redzama arī pilnā logotipa versija
ar nosaukumu.

Lietojuma piemērs

LOGOTIPS
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MEŽA FAKULTĀTE

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

Meža
fakultāte
Pilnā versija

Īsā versija

LOGOTIPS
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LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTE

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

Lauksaimniecības
fakultāte
Pilnā versija

Īsā versija

LOGOTIPS
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VETERINĀRMEDICĪNAS FAKULTĀTE

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

Veterinārmedicīnas
fakultāte
Pilnā versija

Īsā versija

LOGOTIPS
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TEHNISKĀ FAKULTĀTE

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

Tehniskā
fakultāte
Pilnā versija

Īsā versija

LOGOTIPS
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PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

Pārtikas
tehnoloģijas
fakultāte
Pilnā versija

Īsā versija

LOGOTIPS
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VIDES UN BŪVZINĀTŅU FAKULTĀTE

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

Vides un
būvzinātņu
fakultāte
Pilnā versija

Īsā versija

LOGOTIPS
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INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTE

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

Informācijas
tehnoloģiju
fakultāte
Pilnā versija

Īsā versija

LOGOTIPS
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EKONOMIKAS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS FAKULTĀTE

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

Ekonomikas
un sabiedrības
attīstības fakultāte
Pilnā versija

Īsā versija

EMBLĒMA
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EMBLĒMAS LIETOJUMS

Emblēma tiek lietota LLU
dokumentācijā, diplomos,
LLU karogā.

LLU emblēma atveidota U burta formā,
kuras iekšpusē savienoti divi L burti:
apakšējais — zaļā krāsā, virsējais, kas
nobīdīts ieslīpi uz leju — dzeltenā. U burta
augšpusē atveidota stilizēta kviešu vārpa
dzeltenā tonī un egle — zaļā. Apakšpusē
U burts sadalīts trīs joslās: zaļā, baltā un
brūnā. Zem U burta divi sakrustoti ozolzari
ar zaļām lapām un dzeltenām ozolzīlēm. Tos
apvij dzeltenā lente ar zaļām un brūnām
apmalēm.

Pilnkrāsu versija

Pelēktoņu versija

Vienkrāsas-melna versija

Vienkrāsas-balta versija

EMBLĒMA
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EMBLĒMAS BRĪVAIS LAUKUMS

1,5x

x

1,5x

1,5x

1x

1x

1x

1x

Emblēmai, tāpat kā visām logotipa versijām,
nepieciešams ievērot brīvā laukuma
nosacījumus.

FONTI
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PRIMĀRAIS FONTS

Lato Sans ir primārais fonts
komunikācijas materiāliem.
Pieejams bezmaksas lejupielādei vietnē
www.fontsquirrel.com/fonts/Lato

“Lato” ir burtu ģimene ar plašu zīmju un simbolu izvēli,
nodrošinot daudzvalodu atbalstu.
Teksta blokā burti ir viegli lasāmi un neitrāli, taču lielākā
izmērā atklājas individuālas iezīmes, kas ir harmoniskas,
mūsdienīgas un elegantas. Nedaudz apaļotie stūri rada
siltuma sajūtu un spēcīgā struktūra nodrošina stabilitāti un
nopietnību.
“Vīrišķīgs un vienlaikus sievišķīgs, nopietns, tajā pat laikā
draudzīgs.” — saka burtu dizainera autors Łukasz Dziedzic.

Kombinējot dažādus burtu biezumus,
vēlams izvēlēties tādus burtus, kuru
biezums ir pietiekami kontrastējošs.
Piemēram: 
“Lato Black” virsrakstā
“Lato Light” pamattekstā.

Lato Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@£$%^&*(){}:;
Lato Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@£$%^&*(){}:;
Lato Hairline AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn...

Lato Medium AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn...

Lato Hairline Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo...

Lato Medium Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo...

Lato Thin AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn...

Lato Semibold AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn...

Lato Thin Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo...

Lato Semibold Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo...

Lato Light AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn...

Lato Bold AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn...

Lato Light Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo...

Lato Bold Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo...

Lato Regular AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn...

Lato Black AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn...

Lato Regular Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo...

Lato Black Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo...

FONTI

27

AIZVIETOJUMA FONTI

Gadījumos, kad iespējams izmantot
tikai burtus, kas atrodami jebkurā
datorā pēc noklusējuma, Arial ir pirmā
izvēle.

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@£$%^&*(){}:;
Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@£$%^&*(){}:;

KRĀSAS
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LOGOTIPA KRĀSAS

Šajā nodaļā aprakstītas logotipā
atrodamās krāsas.

Pantone: 109 C

Pantone: 348 C

CMYK:

0 / 17 / 100 / 0

CMYK:

94 / 24 / 100 / 0

RGB:

255 / 209 / 0

RGB:

0 / 142 / 74

HEX:

FFD100

HEX:

008E4A

Pantone: Black
CMYK:

0 / 0 / 0 / 100

RGB:

35 / 31 / 32

HEX:

231F20

KRĀSAS
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EMBLĒMAS KRĀSAS

Šajā nodaļā aprakstītas emblēmā
atrodamās krāsas.

Pantone: 109 C

Pantone: 168 C

CMYK:

0 / 17 / 100 / 0

CMYK:

34 / 78 / 98 / 39

RGB:

255 / 209 / 0

RGB:

118 / 57 / 27

HEX:

FFD100

HEX:

76391B

Pantone: 348 C

Pantone: Black

CMYK:

94 / 24 / 100 / 0

CMYK:

0 / 0 / 0 / 100

RGB:

0 / 142 / 74

RGB:

35 / 31 / 32

HEX:

008E4A

HEX:

231F20

KRĀSAS
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AKCENTKRĀSAS

Akcentkrāsai jāaizņem neliels
komunikācijas materiāla laukums,
cenšoties saglabāt pietiekami daudz
brīvā laukuma.

(( Veidojot materiālu fakultātēm, katras
fakultātes attiecīgais tonis lietojams kā
akcentkrāsa.

Pantone: 7417
CMYK:

3 / 86 / 85 / 0

RGB:

35 / 31 / 32

HEX:

E84C38

Iedvesma sārtajai akcentkrāsai gūta no Jelgavas pils
fasādes toņa, kas veido lielisku kontrastu zaļajai un
dzeltenai krāsai, pievienojot simbolisko vērtību.

KRĀSAS
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FAKULTĀŠU KRĀSAS

Katrai fakultātei ir savs krāsas
tonis, kas izmantojams attiecīgās
fakultātes materiālos.

Lauksaimniecības fakultāte
PMS
CMYK
RGB
HEX

7482 C
92 / 0 / 90 / 0
0 / 157 / 77
009D4D

Meža fakultāte
PMS
CMYK
RGB
HEX

342 C
94 / 32 / 78 / 25
0 / 103 / 73
006749

Veterinārmedicīnas fakultāte
PMS
CMYK
RGB
HEX

Process Blue
100 / 27 / 5 / 0
0 / 131 / 197
0083C5

Tehniskā fakultāte
PMS
CMYK
RGB
HEX

7543 C
42 / 29 / 25 / 0
154 / 165 / 174
9AA5AE

Pārtikas tehnoloģijas
fakultāte
PMS
CMYK
RGB
HEX

2607 C
86 / 100 / 18 / 7
76 / 38 / 112
4C2670

Vides un būvzinātņu
fakultāte
PMS
CMYK
RGB
HEX

7707 C
100 / 53 / 33 / 10
0 / 100 / 132
006484

Informācijas tehnoloģiju
fakultāte
PMS
CMYK
RGB
HEX

158 C
0 / 62 / 90 / 0
239 / 121 / 38
EF7926

Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultāte
PMS
CMYK
RGB
HEX

116 C
0 / 20 / 95 / 0
255 / 205 / 0
FFCD00
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VEIDLAPAS / VISPĀRĒJĀS
20 mm

48 mm

6,5 mm

30 mm

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 / t. 63 022 584 / fakss 63 027 238 / Reģ. Nr. 2841101568

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 / t. 63 022 584 / fakss 63 027 238 / Reģ. Nr. 2841101568

rektors@llu.lv / edokuments@llu.lv / www.llu.lv

rektors@llu.lv / edokuments@llu.lv / www.llu.lv

(( Lato Light 8pt
LIETVEDĪBAS DOKUMENTU IZSTRĀDES, IZPILDES KONTROLES
UN SAGALABĀŠANAS KĀRTĪBA

25 mm

Jelgavā,
2011. gada 1.septembrī
Nr.01.1-34.2/4

Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu

LIETVEDĪBAS DOKUMENTU IZSTRĀDES, IZPILDES KONTROLES
UN SAGALABĀŠANAS KĀRTĪBA
Jelgavā,
2011. gada 1.septembrī
Nr.01.1-34.2/4

Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. „Lietvedības dokumentu izstrādes, izpildes kontroles un saglabāšanas kārtība”
(turpmāk tekstā ‘’Kārtība’’) nosaka vienotu lietvedības sistēmu Latvijas Lauksaimniecības universitātē (turpmāk "universitāte") un ir iekšējs normatīvs akts, kura prasības ir
obligātas visiem universitātes darbiniekiem. Pieņemot darbā jaunu lietvedības
darbinieku, struktūrvienību vadītājiem (fakultāšu dekāniem, katedru vadītājiem, institūtu
direktoriem u.c.) darbinieks jāiepazīstina ar LLU struktūru, „Lietvedības dokumentu
izstrādes, izpildes kontroles un saglabāšanas kārtību”, struktūrvienības lietu nomenklatūru, struktūrvienības lietām, LLU darba kārtības noteikumiem un amata aprakstu.

1.1. „Lietvedības dokumentu izstrādes, izpildes kontroles un saglabāšanas kārtība”
(turpmāk tekstā ‘’Kārtība’’) nosaka vienotu lietvedības sistēmu Latvijas Lauksaimniecības universitātē (turpmāk "universitāte") un ir iekšējs normatīvs akts, kura prasības ir
obligātas visiem universitātes darbiniekiem. Pieņemot darbā jaunu lietvedības
darbinieku, struktūrvienību vadītājiem (fakultāšu dekāniem, katedru vadītājiem, institūtu
direktoriem u.c.) darbinieks jāiepazīstina ar LLU struktūru, „Lietvedības dokumentu
izstrādes, izpildes kontroles un saglabāšanas kārtību”, struktūrvienības lietu nomenklatūru, struktūrvienības lietām, LLU darba kārtības noteikumiem un amata aprakstu.

1.2. Kārtība ietver noteikumus, pēc kuriem universitātē jāizstrādā dokumenti, jāveic
darbs ar dokumentiem un to glabāšana.

1.2. Kārtība ietver noteikumus, pēc kuriem universitātē jāizstrādā dokumenti, jāveic
darbs ar dokumentiem un to glabāšana.

Kārtība izstrādāta, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada
19.maijā pieņemto Dokumentu juridiskā spēka likumu, 2010.gada 28.septembra LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 ‘’Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība’’, Latvijas Republikas likumu ‘’Arhīvu likums’’ u.c. LR lietvedību reglamentējošo
dokumentu prasībām (sk. 66.pielikumu).

Kārtība izstrādāta, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada
19.maijā pieņemto Dokumentu juridiskā spēka likumu, 2010.gada 28.septembra LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 ‘’Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība’’, Latvijas Republikas likumu ‘’Arhīvu likums’’ u.c. LR lietvedību reglamentējošo
dokumentu prasībām (sk. 66.pielikumu).

1.2.1. Kārtības ievērošana lietvedībā sekmēs LLU dokumentu pārvaldību – visu LLU
veidoto un saņemto dokumentu pilnvērtīgu izmantošanu.

1.2.1. Kārtības ievērošana lietvedībā sekmēs LLU dokumentu pārvaldību – visu LLU
veidoto un saņemto dokumentu pilnvērtīgu izmantošanu.

Dokumentu pārvaldība ir vadības joma, kas nosaka un īsteno publisku dokumentu
radīšanu, saņemšanu, reģistrēšanu, klasifikāciju, sistematizāciju, izvērtēšanu, apriti,
kontroli, glabāšanu un pieejamību līdz nodošanai LLU arhīvā, kā arī to dokumentu
iznīcināšanu, kuriem nav arhīviskās vērtības.

Dokumentu pārvaldība ir vadības joma, kas nosaka un īsteno publisku dokumentu
radīšanu, saņemšanu, reģistrēšanu, klasifikāciju, sistematizāciju, izvērtēšanu, apriti,
kontroli, glabāšanu un pieejamību līdz nodošanai LLU arhīvā, kā arī to dokumentu
iznīcināšanu, kuriem nav arhīviskās vērtības.

1.2.2. Lietvedības darbs Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir organizēts pēc jauktas
sistēmas: Lietvedības daļā Kancelejā, fakultāšu dekanātos, katedrās, institūtos u.c.
struktūrvienībās. Par dokumentu pieņemšanu, sadali, noformējuma pārbaudi, reģis-

1.2.2. Lietvedības darbs Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir organizēts pēc jauktas
sistēmas: Lietvedības daļā Kancelejā, fakultāšu dekanātos, katedrās, institūtos u.c.
struktūrvienībās. Par dokumentu pieņemšanu, sadali, noformējuma pārbaudi, reģis-
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VEIDLAPAS / STRUKTŪRVIENĪBĀM

KOMUNIKĀCIJAS UN MĀRKETINGA CENTRS

KOMUNIKĀCIJAS UN MĀRKETINGA CENTRS

Lielā iela 2, 175. kab., Jelgava, LV-3001 / t. 63 022 584 / Reģ. Nr. 2841101568

Lielā iela 2, 175. kab., Jelgava, LV-3001 / t. 63 022 584 / Reģ. Nr. 2841101568

informacija@llu.lv / www.llu.lv

informacija@llu.lv / www.llu.lv

LIETVEDĪBAS DOKUMENTU IZSTRĀDES, IZPILDES KONTROLES

LIETVEDĪBAS DOKUMENTU IZSTRĀDES, IZPILDES KONTROLES

UN SAGALABĀŠANAS KĀRTĪBA
Jelgavā,
2011. gada 1.septembrī
Nr.01.1-34.2/4

Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu

UN SAGALABĀŠANAS KĀRTĪBA
Jelgavā,
2011. gada 1.septembrī
Nr.01.1-34.2/4

Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. „Lietvedības dokumentu izstrādes, izpildes kontroles un saglabāšanas kārtība”
(turpmāk tekstā ‘’Kārtība’’) nosaka vienotu lietvedības sistēmu Latvijas Lauksaimniecības universitātē (turpmāk "universitāte") un ir iekšējs normatīvs akts, kura prasības ir obligātas visiem universitātes darbiniekiem. Pieņemot darbā jaunu lietvedības
darbinieku, struktūrvienību vadītājiem (fakultāšu dekāniem, katedru vadītājiem,
institūtu direktoriem u.c.) darbinieks jāiepazīstina ar LLU struktūru, „Lietvedības
dokumentu izstrādes, izpildes kontroles un saglabāšanas kārtību”, struktūrvienības
lietu nomenklatūru, struktūrvienības lietām, LLU darba kārtības noteikumiem un
amata aprakstu.

1.1. „Lietvedības dokumentu izstrādes, izpildes kontroles un saglabāšanas kārtība”
(turpmāk tekstā ‘’Kārtība’’) nosaka vienotu lietvedības sistēmu Latvijas Lauksaimniecības universitātē (turpmāk "universitāte") un ir iekšējs normatīvs akts, kura prasības ir obligātas visiem universitātes darbiniekiem. Pieņemot darbā jaunu lietvedības
darbinieku, struktūrvienību vadītājiem (fakultāšu dekāniem, katedru vadītājiem,
institūtu direktoriem u.c.) darbinieks jāiepazīstina ar LLU struktūru, „Lietvedības
dokumentu izstrādes, izpildes kontroles un saglabāšanas kārtību”, struktūrvienības
lietu nomenklatūru, struktūrvienības lietām, LLU darba kārtības noteikumiem un
amata aprakstu.

1.2. Kārtība ietver noteikumus, pēc kuriem universitātē jāizstrādā dokumenti, jāveic
darbs ar dokumentiem un to glabāšana.

1.2. Kārtība ietver noteikumus, pēc kuriem universitātē jāizstrādā dokumenti, jāveic
darbs ar dokumentiem un to glabāšana.

Kārtība izstrādāta, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada
19.maijā pieņemto Dokumentu juridiskā spēka likumu, 2010.gada 28.septembra LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 ‘’Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība’’, Latvijas Republikas likumu ‘’Arhīvu likums’’ u.c. LR lietvedību reglamentējošo dokumentu prasībām (sk. 66.pielikumu).

Kārtība izstrādāta, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada
19.maijā pieņemto Dokumentu juridiskā spēka likumu, 2010.gada 28.septembra LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 ‘’Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība’’, Latvijas Republikas likumu ‘’Arhīvu likums’’ u.c. LR lietvedību reglamentējošo dokumentu prasībām (sk. 66.pielikumu).

1.2.1. Kārtības ievērošana lietvedībā sekmēs LLU dokumentu pārvaldību – visu LLU
veidoto un saņemto dokumentu pilnvērtīgu izmantošanu.

1.2.1. Kārtības ievērošana lietvedībā sekmēs LLU dokumentu pārvaldību – visu LLU
veidoto un saņemto dokumentu pilnvērtīgu izmantošanu.

Dokumentu pārvaldība ir vadības joma, kas nosaka un īsteno publisku dokumentu
radīšanu, saņemšanu, reģistrēšanu, klasifikāciju, sistematizāciju, izvērtēšanu, apriti,
kontroli, glabāšanu un pieejamību līdz nodošanai LLU arhīvā, kā arī to dokumentu
iznīcināšanu, kuriem nav arhīviskās vērtības.

Dokumentu pārvaldība ir vadības joma, kas nosaka un īsteno publisku dokumentu
radīšanu, saņemšanu, reģistrēšanu, klasifikāciju, sistematizāciju, izvērtēšanu, apriti,
kontroli, glabāšanu un pieejamību līdz nodošanai LLU arhīvā, kā arī to dokumentu
iznīcināšanu, kuriem nav arhīviskās vērtības.

1.2.2. Lietvedības darbs Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir organizēts pēc
jauktas
sistēmas: Lietvedības daļā Kancelejā, fakultāšu dekanātos, katedrās, institūtos u.c.

1.2.2. Lietvedības darbs Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir organizēts pēc
jauktas
sistēmas: Lietvedības daļā Kancelejā, fakultāšu dekanātos, katedrās, institūtos u.c.
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VIZĪTKARTES

32 mm

6,5 mm

6,5 mm

Struktūrvienības nosaukums

(( Zinātniskais grāds,
struktūrvienības
nosaukums:
Lato Light Italic 8pt

VĀRDS UZVĀRDS
Amata nosaukums
6,5 mm

(( Amats, kontaktinformācija:
Lato Light 7pt

20 mm

(( Vārds/Uzvārds:
Lato Black 9pt

Zinātniskais grāds

+ 371 62 210 098
vards.uzdvards@llu.lv
Adrese, iela, Pilsēta
www.llu.lv

Preklīniskais institūts

Mg.cib.hyg

ILONA BUNDZE–
ZDANOVSKA
Vecākā laborante

+ 371 63 024 665
ilona.bundze-zdanovska@llu.lv
K. Helmaņa iela 8, Jelgava
www.llu.lv
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APLOKSNE C65
Aploksne C65
Izmērs: 114mm x 229mm

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
tālr.: 63 022 584
fakss: 63 027 238
edokuments@llu.lv, rektors@llu.lv
reģ. nr. 2841101568

12 mm

12 mm

(( Iestādes / struktūrvienības
nosaukums:
Lato Sans Black 8pt

(( Vertikālā līnija pie
kontaktinformācijas:
0,5pt black

12 mm

(( Kontaktinformācija:
Lato Sans Light 8pt
www.llu.lv

12 mm

61 mm

12 mm

www.llu.lv

12 mm
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APLOKSNE C5
Aploksne C5

15 mm

Izmērs: 162 mm x 229 mm

61 mm

15 mm

15 mm

www.llu.lv

(( Iestādes / struktūrvienības
nosaukums:
Lato Sans Black 8pt
(( Kontaktinformācija:
Lato Sans Light 8pt

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
tālr.: 63 022 584
fakss: 63 027 238
edokuments@llu.lv, rektors@llu.lv
reģ. nr. 2841101568
www.llu.lv

15 mm

(( Vertikālā līnija pie
kontaktinformācijas:
0,5pt black solid

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

15 mm
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APLI

APLIECĪBU, SERTIFIKĀTU PARAUGS
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PREZENTĀCIJAS MATERIĀLI
MAPES

Struktūrvienības nosaukums

www.llu.lv

 63 022 584
 Jelgavas pils, Lielā iela 2

 informacija@llu.lv
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MAPES

Struktūrvienības nosaukums

Šeit top veiksmīgas karjeras.

 63 022 584

www.llu.lv

 informacija@llu.lv
 Jelgavas pils, Lielā iela 2

www.llu.lv
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PLAKĀTI

Šeit top
veiksmīgas karjeras.

18. martā, 10.00-16.00

Šeit top
Atvērto
veiksmīgas
durvju
karjeras
diena
Izmanto iespēju
un uzzini visu par
studiju iespējām LLU 

 Konkursi — iespēja iegūt valsts ﬁnansējumu ārpus uzņemšanas konkursa!
 Ekskursijas, fakultāšu apskate.
Pilna informācija: www.llu.lv

PREZENTĀCIJAS MATERIĀLI
PLAKĀTI
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BUKLETA VĀKA PARAUGS

Šeit top
veiksmīgas karjeras.

Studiju
iespējas
2016

www.llu.lv
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PILDSPALVAS
Prezentreklāma
Prezentreklāmas materiālus vēlams izvēlēties
vienkāršās formās.

Vienkāršas formas objektiem, uz kuriem jāizvieto tikai logotips,
būtiskākais ir ievērot brīvā laukuma norādes (13. lpp.), logotipa
minimālā izmēra nosacījumus, kā arī norādes par logotipa
lietojumu mazos izmēros (14. lpp.).

PREZENTĀCIJAS MATERIĀLI
T-KREKLI

45

PREZENTĀCIJAS MATERIĀLI
LIETUSSARGI
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PREZENTĀCIJAS MATERIĀLI
KRŪZĪTES
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ZIBATMIŅAS (USB)

Vienkāršas formas objektiem, uz kuriem jāizvieto tikai logotips,
būtiskākais ir ievērot brīvā laukuma norādes (13. lpp.), logotipa
minimālā izmēra nosacījumus, kā arī norādes par logotipa
lietojumu mazos izmēros (14. lpp.).

PREZENTĀCIJAS MATERIĀLI
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ATSLĒGU PIEKARIŅŠ

Vienkāršas formas objektiem, uz kuriem jāizvieto tikai
logotips, būtiskākais ir ievērot brīvā laukuma norādes
(13. lpp.), logotipa minimālā izmēra nosacījumus, kā arī
norādes par logotipa lietojumu mazos izmēros (14. lpp.).

PREZENTĀCIJAS MATERIĀLI
DĀVANU MAISIŅŠ
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POWERPOINT PREZENTĀCIJA

Teksts vienā kolonnā

Šeit top
veiksmīgas karjeras

Šeit top veiksmīgas karjeras!

Nāc studēt Jelgavā!

LLU ir ceturtā lielākā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas 8 fakultātēs realizē
unikālas studiju programmas lauksaimniecībā, mežzinātnē, veterinārmedicīnā, pārtikas
tehnoloģijā un ainavu arhitektūrā, kā arī piedāvā studijas universālās jomās kā:
informācijas tehnoloģijas, ekonomika un sociālās zinātnes, lauksaimniecības
inženierzinātnes, būvniecība un pedagoģija.

LLU rektore, profesore Irina Pilvere
25.08.2015

www.llu.lv

Teksts divās kolonnās

Virsraksts
LLU ir ceturtā lielākā augstākās izglītības iestāde
Latvijā, kas 8 fakultātēs realizē unikālas studiju
programmas lauksaimniecībā, mežzinātnē,
veterinārmedicīnā, pārtikas tehnoloģijā un
ainavu arhitektūrā, kā arī piedāvā studijas
universālās jomās kā: informācijas tehnoloģijas,
ekonomika un sociālās zinātnes,
lauksaimniecības inženierzinātnes, būvniecība un
pedagoģija.

LLU ir ceturtā lielākā augstākās izglītības iestāde
Latvijā, kas 8 fakultātēs realizē unikālas studiju
programmas lauksaimniecībā, mežzinātnē,
veterinārmedicīnā, pārtikas tehnoloģijā un
ainavu arhitektūrā, kā arī piedāvā studijas
universālās jomās kā: informācijas tehnoloģijas,
ekonomika un sociālās zinātnes,
lauksaimniecības inženierzinātnes, būvniecība un
pedagoģija.

Viena bilde, teksts pa kreisi

LLU ir ceturtā lielākā augstākās
izglītības iestāde Latvijā, kas 8
fakultātēs realizē unikālas studiju
programmas
lauksaimniecībā, mežzinātnē,
veterinārmedicīnā, pārtikas
tehnoloģijā un ainavu arhitektūrā,
kā arī piedāvā studijas tādās
universālās jomās kā:
informācijas tehnoloģijas,
ekonomika un sociālās zinātnes,
lauksaimniecības inženierzinātnes,
būvniecība un pedagoģija.
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POWERPOINT PREZENTĀCIJA

Divi foto ar tekstu apakšā

LLU ir ceturtā lielākā augstākās izglītības
iestāde Latvijā, kas 8 fakultātēs realizē unikālas
studiju programmas
lauksaimniecībā, mežzinātnē,
veterinārmedicīnā, pārtikas tehnoloģijā un
ainavu arhitektūrā,

Viena bilde, teksts pa labi

LLU ir ceturtā lielākā augstākās
izglītības iestāde Latvijā, kas 8
fakultātēs realizē unikālas studiju
programmas
lauksaimniecībā, mežzinātnē,
veterinārmedicīnā, pārtikas
tehnoloģijā un ainavu arhitektūrā,
kā arī piedāvā studijas tādās
universālās jomās kā:
informācijas tehnoloģijas,
ekonomika un sociālās zinātnes,
lauksaimniecības inženierzinātnes,
būvniecība un pedagoģija.

Kā arī piedāvā studijas tādās universālās jomās kā:
informācijas tehnoloģijas, ekonomika un
sociālās zinātnes, lauksaimniecības
inženierzinātnes, būvniecība un pedagoģija.

Foto slaids
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ABSOLVENTU TĒRPI
Absolventu tērpu apraksts
1. Svētku tērpus atļauts lietot izlaiduma svinīgajos aktos,
saņemot: zinātņu doktora grāda diplomu, maģistra grāda
diplomu, bakalaura grāda vai augstākās profesionālās
kvalifikācijas diplomu specialitātē, absolvējot
pamatstudijas.
2. Svētku tērpu lietošana nav obligāta, tā ir katras fakultātes
absolventu izvēle.
3. Absolventa tērps sastāv no: mantijas, cepures ar
attiecīgās fakultātes krāsas auklu un pušķi.
4. Absolventi zem mantijas velk svinīgu tērpu – vīrieši
atkarībā no laika apstākļiem uzvalku ar vai bez žaketes,
melnu tauriņu vai kaklasaiti; sievietes – kleitu, kas nav
garāka par mantiju, vai svārkus un baltu blūzi. Ieteicams
vilkt slēgtus un formālus apavus – melnus vai pieskaņotus
mantijas un tās apkakles krāsai.
5. Mantija. Absolventa mantija ir izgatavota no zīda auduma.
Mantijas plecu daļa līdz padusēm ir gluda, bez krokām,
zemāk – krokas. Mugurpusē un priekšpusē teilis. Odere
tikai teiļa daļā. Mantija priekšpusē no teiļa uz leju ir
aizšūta, zemāk šķēlums. Piedurknes augšdaļā krokotas,
lejasdaļā gludas, vienādi platas. Piedurkņu platums
70 cm. Mantijas kakla apdarei 3 cm plata josla attiecīgās
fakultātes krāsā.
Piemērā: svētku tērps maģistram Lauksaimniecības fakultātē
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ABSOLVENTU TĒRPI
6. Cepure ir absolventa svētku tērpa neatņemama
sastāvdaļa. Cepure ir mantijas krāsā no zīda auduma,
bez naga, četrstūraina. Cepures augšdaļā ir kvadrāts, tā
malas garums 24 cm. Cepures daļa ap galvu ir pieguļoša,
no samta auduma attiecīgās fakultātes krāsā. Cepurei
vidusdaļā pie pogas piestiprināta savērta aukla ar pušķi
galā attiecīgās fakultātes krāsā. Aukla ar pušķi sniedzas
līdz zodam. Pirms diploma saņemšanas pušķis ir cepures
labajā pusē, pēc diplomu saņemšanas absolvents pušķi
pārliek uz cepures pretējo pusi.
7. Tērpa detaļu apraksts:
 saņemot zinātņu doktora diplomu, pie mantijas ir
16 cm plata lente;
 saņemot maģistra diplomu, pie mantijas ir 8 cm plata
un 60 cm gara lente;
 saņemot pamatstudiju absolventa diplomu, tērpam
nav papildus detaļas.
8. Cepures galvas daļas, mantijas kakla apdares un lentes
vienas puses krāsām ir jābūt vienādām vai saskaņotām
attiecīgās fakultātes krāsas tonī.
9. Svētku tērpa apdares atšķirīgās krāsas ir līdzīgas, kā
noteikts 1995. gada 8. februāra LLU Senāta apstiprinātajos
noteikumos par LLU vadības un mācībspēku amata tērpu
lietošanu un to aprakstu.
10. Ja absolvents vēlas individuāli izgatavot svētku tērpu
(mantiju un cepuri), tas jāsaskaņo ar attiecīgās fakultātes
dekānu.

Piemērā: svētku tērps bakalauram Vides un būvzinātņu fakultātei
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AMATU TĒRPI

Amatu tērpu apraksts
(( Amata tērpi paredzēti LLU Konventa un Senāta priekšsēžiem,
rektoram, prorektoriem, direktoram, kancleram, fakultāšu
dekāniem, profesoriem un asociētajiem profesoriem. Tos lieto
svētku, imatrikulācijas un izlaiduma svinīgos aktos, svinīgās LLU
Konventa, Senāta, Studiju, Zinātnes un Saimniecības padomju
sēdēs un citos svinīgos pasākumos.
(( Amata tērps sastāv no mantijas, cepures, balta krekla (sievietēm
blūzes) un vīriešiem – melna tauriņa.
(( Rektoram, prorektoriem un fakultāšu dekāniem paredzētas arī
amatu ķēdes, kuras lieto kopā ar amatu tērpiem.
(( Mantija: izgatavota no melna, smagnēji krītoša dabīga zīda
auduma ar samta šalles veidīgu apkakli. Mantijas plecu daļa līdz
padusēm gluda, bez krokām, bet zemāk - krokas. Sākumā tās
ir sīkākas, bet tālāk pāriet platākā kroku plūdumā. Mugurpusē
teilis - 16 cm, bet priekšpusē - 21 cm. Odere ir tikai teiļa daļā.
Piedurkņu krokas veidotas līdzīgas, turklāt apakšējā daļa platāka
par augšējo. Piedurkņu platums galos - 80 cm (puse 40 cm).
(( Šalles formas apkakle ir no samta (pēc atšķirības krāsas), 10 cm
plata, priekšpusē pakāpeniski pārejot uz 8 cm platumu (krūšu
pusē). Piedurkņu gali apšūti ar samtu (pēc atšķirības krāsas)
10 cm platumā. Mantijai apslēpta pogājama aizdare.
(( Cepure. Cepure ir 8-stūraina un izgatavota no melna zīda, bez
naga.
(( Malai 2 cm plata samta (atšķirības krāsas) apdare.
(( Amata tērpa atšķirības ir apdares detaļās: mantijai krāsaina
samta šalles veidīga apkakle un piedurkņu galu apšuvumi,
cepurei - krāsaina (līdzīgi kā mantijai) 2 cm plata mala.

Amata tērpu apdares atšķirības krāsas:
Konventa un Senāta priekšsēži

bordo

Rektors, prorektori, direktors un
kanclers

melna

Lauksaimniecības fakultāte

zaļa

Ekonomikas un sabiedrības attīstības
fakultāte

dzeltena

Tehniskā fakultāte

sudraba pelēka

Veterinārmedicīnas fakultāte

zila

Vides un būvzinātņu fakultāte

sudraba pelēka

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

tumši violeta

Meža fakultāte

tumši zaļa

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

oranža

Amatu ķēdes
(( Amatu ķēdes izgatavo no balta cēlmetāla (pēc iespējām).
(( Rektora amata ķēdi veido LLU fakultāšu medaljoni ar
to simboliem (pirmie burti), kas savienoti ar ornamentā
veidotiem savienotājposmiem. Ķēdē iekārts galvenais
medaljons ar LLU emblēmu. Medaljona otrā pusē LLU
dibināšanas gads (1939). Fakultāšu simboli medaljonos
aptverti ar divām vārpām pa augšdaļā nenoslēgtu apli.
(( Prorektora amata ķēde sastāv no ornamentā veidotiem
posmiem. Ķēdē iekārts medaljons ar LLU emblēmu.
Medaljona otrā pusē LLU dibināšanas gads (1939).
(( Dekāna amata ķēde sastāv no ornamentā veidotiem
posmiem. Ķēdē iekārts medaljons ar fakultātes emblēmu.
Medaljona otrā pusē fakultātes dibināšanas gads.
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NORĀDES INTERJERĀ
Norādes
Piemērots materiāls interjera norādēm ir balts
plastikāts (piemēram, Komotex) biezumā
5-10 mm, kas digitāli apdrukāts vai arī burti
griezti no līmplēves.

Lato Black 41pt

Lato Black 20 pt

Lato Light Italic 20 pt

180

Lāsma Dauvarte,
galvenā speciāliste
Nadežda Karpova-Sadigova,
galvenā speciāliste

175
Plāksnīti iespējams dalīt divās
daļās. Šādā gadījumā, mainoties
darbiniekam, atjaunojama ir tikai
apakšējā daļa.

Studiju centrs

Komunikācijas
un mārketinga
centrs

Lāsma Dobele,
Komunikācijas un mārketinga centra vadītāja
Irina Deičmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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NORĀDES PASĀKUMIEM

Seminārs

“Aktualitātes iepakojuma
nozarē un pārtikas
produktu ražošanā”

Sudraba zālē

Konference

“Ģimene sabiedrības
uzmanības centrā: starp
ideāliem un realitāti”
Organizē:

LLU Fundamentālā
bibliotēka
 Lasītava
 Datubāzes un katalogi
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GODA KAROGS
(( LLU Goda karogs izgatavojams no zīda
auduma trīs kārtās;
(( Taisnstūra forma 1,80 x 1,20 m;
(( Viena karoga puse ir no zaļa zīda auduma,
kuras vidū izšūts LR Valsts ģerbonis zeltītos
toņos;
(( Ap karoga ārējām malām apšūtas zeltītas
bārkstis;
(( Karoga otras puses audums ir pelēks
zīds, kuras vidū izšūta krāsaina Latvijas
Lauksaimniecības universitātes emblēma, kuru
aptver zaļas ozollapas;
(( Karoga apakšējā daļā zaļiem zīda diegiem
izšūts uzraksts “Latvijas Lauksaimniecības
universitāte”;
(( Karoga audums piestiprināts pie kāta ar
misiņa gredzeniem;
(( Karoga kāts izgatavojams no ozolkoka ar
misiņa uzgali, kurš augšā ietver Universitātes
emblēmu;
(( Kāta garums 2,70 m, diametrs 40 mm.

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

ATRIBŪTIKA
STANDARTS (KAROGS)

Par standartu tiek dēvēts karogs, kas
izlikts pie visiem LLU objektiem.
(( Latvijas Lauksaimniecības universitātes
standarts ir auduma taisnstūris ar platuma
un augstuma attiecību 2:1.
(( Standarts sastāv no divām vienāda
platuma horizontālām joslām. Augšējā
josla ir dzeltenā krāsā, bet apakšējā josla zaļā krāsā (sk. krāsu kodus 28. lpp.).
(( Standarta centrā atrodas Latvijas
Lauksaimniecības universitātes emblēma,
kuru apvij balta līnija.
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ATRIBŪTIKA
LENTE
LLU lente ir dekoratīvs līniju raksts,
kas sastāv no trīs vienāda platuma
emblēmas krāsām: zaļās, dzeltenās
un brūnās, ievērojot secību, kurā zaļā
krāsa ir augšā, zem tās dzeltena un
brūna — apakšā.
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www.creatd.lv

Vadlīnijas izstrādājusi reklāmas aģentūra CREATD sadarbībā
ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Komunikācijas un
mārketinga centru.

