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     Komunikācijas un publicitātes 
 prasības projektu īstenotājiem 

 

 

 

 

 
Jālieto Aktīvo iedzīvotāju fonda logo 

 

1) Logo jālieto uz projekta laikā radītiem materiāliem (dokumenti, preses 
relīzes, prezentācijas, ielūgumi, darba kārtības, video, plakāti, u.c.) 

2) Logo jālieto uz projekta laikā izstrādātiem produktiem (blociņi, 
zibatmiņas, maisiņi, u.c.) 

3) Uz maziem priekšmetiem var lietot mazo logo un mājaslapu 
www.activecitizensfund.lv 

4) Detalizētus logo lietošanas nosacījumus skat. pielikumā 

 

 

 

Jālieto atsauce uz finansētāju 

 

1) Atsauce jālieto elektroniskās/drukātās publikācijās (preses relīzēs, 
mājaslapā, publikācijās, sociālo tīklu komunikācijā, prezentācijās, 
bukletos, video, u.c.) 

2) Obligāti jāizmanto minimālā atsauce 
3) Atsauču paraugus skat. pielikumā 

 

  
Jāpublicē informācija sociālajos tīklos 

 

1) Jālieto logo un atsauce uz finansētāju 
2) Jāizmanto mirkļbirkas - #ACFLatvia #AIFLatvija #ActiveCitizensFund 

#EEAgrants #EEAgrantsLatvia 
3) Vēlams atzīmēt (ietagot) @Aktīvoiedzīvotājufonds 

 

 

 
 

 
Regulāri jāatjauno informācija projekta mājaslapā/sadaļā 

 
1) Informācija jāievieto esošās mājaslapas atsevišķā projekta sadaļā vai 

jaunā projekta mājaslapā 
2) Jālieto logo un atsauce uz finansētāju 
3) Jāpublicē informācija par projektu, tā progresu, sasniegumiem, 

rezultātiem, sadarbību ar donorvalstīm, fotogrāfijas, kontaktinformācija, 
u.c. 

4) Mājaslapa vai tās sadaļa jāizveido 4 mēnešu laikā no projekta sākuma 
 

 

 

 

 
Jāinformē AIF par nozīmīgākajiem projekta 

 pasākumiem 

 

1) Pirms nozīmīgākajiem projekta pasākumiem jāinformē AIF, rakstot uz e-
pastu: elina.hermansone@activecitizensfund.lv 

2) Pēc pieprasījuma AIF jāiesūta ar fotogrāfijas/video materiāli vai 
informācija par organizētajiem pasākumiem 

http://www.activecitizensfund.lv/
mailto:elina.hermansone@activecitizensfund.lv
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 !Saņemiet personu atļauju fotografēšanas/video veikšanai un šo 
fotogrāfiju/video izmantot publicēšanai – gan projekta īstenotāja, gan Aktīvo 

iedzīvotāju fonda kopējā komunikācijā 

 

 
Jāuzsver sadarbība ar donorvalstīm 

 

1) Visā komunikācijā īpaši jāuzsver sadarbība ar Islandi, Lihtenšteinu un 
Norvēģiju – kopīgās aktivitātes, gūtās atziņas, ieguvumi organizācijām, 
labās prakses, u.c. 

 

 

Jāizvieto informatīvā plāksne 
 

1) Plāksne jāizvieto tikai tad, ja projektā tiek veikta būvniecība, renovācija 
un projektam piešķirtā summa pārsniedz 50 000 eiro 

2) Plāksnes izmēri - 200 x 300 mm 
3) Plāksnei jābūt baltai ar melnu logo 
4) Plāksnes dizainu skat. pielikumā 

 

Jebkuru jautājumu gadījumā – sazinieties ar AIF! 

Rasa Lazdiņa 

Komunikācijas vadītāja 

Telefons: +371 25176456 

E-pasts: rasa.lazdina@activecitizensfund.lv 

 

Komunikācijas un dizaina vadlīnijas pieejamas te:  

https://www.activecitizensfund.lv/lv/par-fondu/logo-un-komunikacija.html 

 

EEZ un Norvēģijas grantu logo pieejami te: https://www.activecitizensfund.lv/lv/par-

fondu/logo-un-komunikacija.html 

 

https://www.activecitizensfund.lv/lv/par-fondu/logo-un-komunikacija.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/par-fondu/logo-un-komunikacija.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/par-fondu/logo-un-komunikacija.html
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1. pielikums  

Logo lietošanas nosacījumi 

 
 

1. Logo drīkst būt tikai melnā vai baltā krāsā. 

 

2. Minimālais logo izmērs ir 10 mm.  

 

3. Minimālā brīvā vieta ap logo:  

 

4. Logo uz fona pietiekami jāizceļas. Uz krāsaina fona jālieto baltais logo. Logo var lietot tikai 

šādās krāsu kombinācijās (krāsu kodi pieejami “Komunikācijas un dizaina vadlīnijās”). 

 

 

5. Ja tiek lietoti vairāki logo, EEZ un Norvēģijas grantu logo attiecībā pret citiem logo jābūt 

novietotam kreisajā pusē vai vienam pašam augšpusē. Visiem logo jābūt vienā izmērā. Tiem 

jābūt līdzinātiem horizontāli un vertikāli centrētiem vienam pret otru. 

 

6. Vēlams visus logo lietot melnbaltus (izņemot, ja partneru logo nav melnbaltās versijas). 

 

 

7. Uz maziem izstrādājumiem, kur nevar saskatīt logo iekļautos tekstus, var lietot mazo logo un 

mājaslapas www.activecitizensfund.lv nosaukumu. 



    
    

 AIF_komunikācijas un publicitātes prasības _2020. gada 30. septembra versija  

PAREIZS VAIRĀKU LOGO LIETOJUMS 

 

 

 

                                

 

NEPAREIZS VAIRĀKU LOGO LIETOJUMS 

 

 

  



    
    

 AIF_komunikācijas un publicitātes prasības _2020. gada 30. septembra versija  

2. pielikums 

Atsauces uz finansētāju 

 

• Obligātā minimālā atsauce 

“Projektu <projekta nosaukums> finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. EEZ un Norvēģijas 

granta apjoms ir <projektam piešķirtā summa> eiro.” 

vai 

“Aktivitāti <aktivitātes nosaukums> finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. EEZ un Norvēģijas 

granta apjoms ir <projektam piešķirtā summa> eiro.” 

 

• Obligātā papildu atsauce uz materiāliem 

 

Šis <materiāla nosaukums> ir izdots ar EEZ un Norvēģijas grantu atbalstu. Par <materiāla nosaukums> 

saturu atbild <projekta īstenotāja vai materiāla autora nosaukums>. 

 

• Paplašinātā atsauce 

 

“Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas 

granta apjoms ir <projektam piešķirtā summa> eiro. Projekta mērķis ir <projekta mērķis>. Latvijā šo 

finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds. 

Aktīvo iedzīvotāju fonds  ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas 

Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju 

līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas”. 
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3. pielikums 

 

Informatīvās plāksnes dizains 

 

 

 


