
 
Latvijas valsts simtgades programmas piederības zīmes 

lietošanas nosacījumi 
 

 Zīme tiks lietota, ņemot vērā Kultūras ministrijas noteiktās stila vadlīnijas 
(krāsu pantoņus un proporcijas);  

 Zīmē netiks izdarīti jebkādi pārveidojumi, grozījumi vai papildinājumi bez 
Kultūras ministrijas atļaujas;  

 Zīme netiks izmantota politiskai un priekšvēlēšanu aģitācijai, t.sk. izmantota 
kopā ar politiskas partijas vai to apvienības, kā arī vēlētāju apvienības logo;  

 Zīmes lietošana nenonāks pretrunā ar Latvijas valsts simtgades svinību 
mērķiem un uzdevumiem; 

 Zīmi aizliegts lietot tabakas, alkohola, azartspēļu, ātro kredītu produktos un 
saistībā ar precēm un pakalpojumiem, kas diskreditē to vai var kaitēt Latvijas 
valsts simtgades tēlam.  

 
Kultūras ministrijai kā preču zīmes īpašniekam ir tiesības aizliegt zīmes lietošanu 
komercdarbībā arī citos gadījumos, ja tai šķiet, ka zīmes lietošana var kaitēt Kultūras 
ministrijas interesēm vai neatbilst Latvijas valsts simtgades programmas mērķiem.  
 
Virsmērķis: Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu un 
mīlestību pret savu zemi, veicinot pašorganizējošus procesus un sadarbību.  
 
Latvijas valsts simtgades programmu uzdevumi:  

 stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas valstiskuma vēsturi, godinot 
valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts 
izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas valstiskumu kā 
likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu;  

 apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21.gadsimta valsts vērtības;  

 cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu;  

 daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus;  

 modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi, savu 
ģimeni, kopienu un valsti;  

 stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai;  

 radīt paliekošas 21.gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades 
darbus;  

 vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un starpkultūru 
attiecību veidotāju.  

 
Jebkādus materiālus, kas satur Latvijas valsts simtgades piederības zīmi, tostarp 
paraugus vai attēlus ar jau izstrādātajiem vai gaidāmajiem produktiem, kā arī preses 
relīzes nepieciešams saskaņot, rakstot uz e-pastu lv100zime@km.gov.lv. 
 
 
Papildu informācija: 
 
Kultūras ministrijas 
Latvijas valsts simtgades birojs 
Tel.nr. 67330328 
E-pasts lv100zime@km.gov.lv 
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