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Ar 2015. gada 2. septembra paziņojumu Valsts prezidents Raimonds Vējonis izveidojis tagadējo Valsts heraldikas komisijas sastāvu,
kurā darbojas deviņi kultūras, mākslas, heraldikas, vēstures un jurisprudences nozaru eksperti.

Komisijas darbības jomas
Ar 2005. gada 30. decembri spēkā stājās Ģerboņu likums, kā 10. pants nosaka Valsts heraldikas komisijas darbību:
Valsts heraldikas komisija ir Valsts prezidenta izveidota koleģiāla institūcija, kurai nav juridiskās personas statusa;
Valsts heraldikas komisija veido un uztur informatīvo materiālu bāzi par ģerboņiem un ģerboņu veidošanas pamatprincipiem
un nodrošina šo materiālu pieejamību sabiedrībai, izvērtē jaunu ģerboņu izveides heraldiskos un mākslinieciskos risinājumus,
apzina un veido ģerboņu sistēmu un veic izpēti.
Šajā likumā noteikta kārtība, kā apstiprināmi un reģistrējami ģerboņi (pašvaldību, institūciju, dzimtu), kāda ir atribūtikas ar valsts
ģerboni izvērtēšanas, kā arī valsts ģerboņa un atribūtikas ar valsts ģerboni lietošanas sistēma.
Komisijas kompetenci heraldikas jomā nosaka:
likums “Par Latvijas valsts ģerboni”;
Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likums;
un ar abiem šiem likumiem saistītie divi Ministru kabineta noteikumi Nr. 311 “Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un
Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem”;
MK noteikumi Nr.51 “Ministru kabinetam padoto institūciju vienotās vizuālās identitātes noteikumi”.

Komisijas kompetenci saistībā ar valsts karogu nosaka:
Latvijas valsts karoga likums;
Ministru kabineta 2010. gada 27.aprīļa noteikumi Nr. 405 “Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi”.
Komisijas kompetenci valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju apbalvojumu jomā nosaka “Valsts apbalvojumu likums”.

Komisijas sastāvs
Valsts heraldikas komisijā darbojas ar heraldiku, mākslu un jurisprudenci saistīti nozaru eksperti.
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