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Logotips un sauklis.

Logotips

Logotipa un saukļa salikums. 
Attālums tiek aprēķināts pēc logotipa 
drošības zonas. Saukļa platums vienāds 
ar logotipa platumu.

Logotipa un saukļa alikums. Šāds salikums 
iespējams gadījumos, kad logotips tiek 
lietots bez fona. Minimālais attālums tiek 
aprēķināts pēc logotipa S burta platuma.
Saukļa platums vienāds ar logotipa platumu.

Logotips ar saukli. Horizontāls.
X X



Logotips

Galvenais logotips.
Drošības zonas uzbūves princips.

Y

X X

Y

Logotips ar saukli.
Drošības zonas uzbūves princips.



Logotipa pamatkrāsa
Drukājot CMYK krāsās, labākam 
rezultātam vēlams izmantot ofseta
drukas tehniku.

CMYK
60/80/0/0

RGB
128/71/150

CMYK
60/80/0/0

RGB
128/71/150



Logotips uz krāsu fona
Izmantojot logotipa balto versiju, 
jāpārliecinās, ka starp logotipa un fona
krāsu ir pietiekami liels kontrasts.



Logotipa melnbalta versija
Drukājot CMYK krāsās, labākam 
rezultātam vēlams izmantot ofseta
drukas tehniku.

CMYK
0/0/0/90

RGB
60/60/60

CMYK
0/0/0/90

RGB
60/60/60



Aizliegtās darbības ar logotipu
Lai logotips izskatītos atbilsotoši 
zīmola vadlinījām, kategoriski aizliegts
veikt sekojošas darbības. 

Šie noteikumi attiecas arī uz pārējiem
logotipa veidiem.

Nelietot ‘’outline’’
režīmā

Nedrīkst grozīt 

Lietot nepareizajās
proporcijās

Krāsot gradient
krāsu pārejās

Aizliegts lietot
ēnas

Lietot citas, ar 
zīmolu nesaistītas
krāsas



Minimālais pieļaujamais
logo izmērs

Logotipa ar saukli vai bez saukļa,
bet ar fonu,platums nedrīkst
būt mazāks par 35 mm.
Bez fona - 25 mm.

35 mm

A4/A5/A6

25 mm

50 mm

A3

37 mm



Logotipa lietojums 
uz bildēm

Aizliegts logotipu novietot uz bildes vietā, 
kur tas nav labi nolasāms.

Ja bildes fons ir pietiekami tumšs, logo var  
novietot, netumšinot fonu zem tā. 

Logotipu drīkst novietot uz bildes 
gadījumā, ja tiek tumšināts fons zem tā.



Logotipa lietojums 
uz bildēm

Logotipu drīkst novietot uz bildes gadījumā, 
ja tiek lietots transparency/multyply efekts, 
izmantojot zīmola pamatkrāsas. 
Bildei jābūt melnbaltai.



Burtveidols

AaBbCcDd
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890”„.,#?!()*&%$£@!

Gilroy ExtraBold

Gilroy Light

Lato Regular

AaBbCcDd
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890”„.,#?!()*&%$£@!

AaBbCcDd
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890”„.,#?!()*&%$£@!

Arial Regular

AaBbCcDd
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890”„.,#?!()*&%$£@!

Arial Bold

AaBbCcDd
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890”„.,#?!()*&%$£@!



LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET
Lorem ipsum dolor 
sit amet dolor sit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

Virsrakts

Apkašvirsraksts

Teksts

Burtveidols
Struktūra V.1



Lorem ipsum 
dolor sit amet
Lorem ipsum dolor 
sit amet dolor sit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

Virsrakts

Apkašvirsraksts

Teksts

Burtveidols
Struktūra V.2



Burtveidols iekšējiem materiāliem, 
PPT prezentācijai un citiem materiāliem, 
kuros nevar izmantot primāros burtveidolus

AaBbCcDd
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890”„.,#?!()*&%$£@!

Arial Bold

Arial Regular

AaBbCcDd
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890”„.,#?!()*&%$£@!



Lorem ipsum 
dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

Virsrakts

Teksts

Struktūra 

Burtveidols iekšējiem materiāliem



Krāsas

Primārās krāsas Sekundārās krāsas

CMYK
60/80/0/0

RGB
128/71/150

CMYK
45/90/0/0

RGB
249/182/49

CMYK
80/0/45/0

RGB
0/182/49

CMYK
0/80/58/0

RGB
241/90/93

CMYK
0/72/73/0

RGB
242/108/77

CMYK
79/7/83/0

RGB
34/168/98

CMYK
0/0/0/90

RGB
65/64/66

CMYK
98/93/0/0

RGB
24/37/170

CMYK
0/0/0/10

RGB
230/231/232



Vidusskolas satura līmeņu krāsas

Valodu mācību joma Sociālā un pilsoniskā mācību joma

CMYK
95/69/27/10

RGB
25/84/128

CMYK
77/28/1/0

RGB
19/148/209

CMYK
55/10/0/0

RGB
102/186/233

Augstākais
līmenis

Optimālais
līmenis

Pamata
līmenis

CMYK
72/100/33/29

RGB
83/29/86

CMYK
58/95/18/4

RGB
128/51/125

CMYK
31/71/0/0

RGB
178/102/169

Augstākais
līmenis

Optimālais
līmenis

Pamata
līmenis

Dabaszinātņu mācību joma Matemātikas mācību joma

CMYK
7/93/100/1

RGB
220/56/38

CMYK
0/80/98/0

RGB
241/90/37

CMYK
2/59/77/0

RGB
240/131/75

Augstākais
līmenis

Optimālais
līmenis

Pamata
līmenis

CMYK
87/34/56/13

RGB
8/120/114

CMYK
81/17/52/1

RGB
5/155/140

CMYK
55/0/32/0

RGB
110/200/187

Augstākais
līmenis

Optimālais
līmenis

Pamata
līmenis



Vidusskolas satura līmeņu krāsas

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma Tehnoloģiju mācību joma

CMYK
89/100/31/22

RGB
61/36/96

CMYK
75/94/5/0

RGB
100/56/143

CMYK
41/54/0/0

RGB
155/126/186

Augstākais
līmenis

Optimālais
līmenis

Pamata
līmenis

CMYK
18/100/96/10

RGB
186/32/40

CMYK
7/100/85/1

RGB
221/0/49

CMYK
7/100/85/1

RGB
221/0/49

Augstākais
līmenis

Optimālais
līmenis

Pamata
līmenis

Sports un veselība

CMYK
65/13/81/1

RGB
101/169/96

Augstākais
līmenis

Optimālais
līmenis

Pamata
līmenis



Papildu grafiskie elementi

Papildinošie elementi lietojami, lai 
piešķirtu komunikācijas materiālam 
dinamisku sajūtu. Elementus var
lietot jebkurā no vadlīnijās definētajiem
krāsu salikumiem. Ja vēlas izmantot 
vairākus toņus, jāizvēlas 2. 
Elementus pelēkā tonī drīkst lietot PPT 
prezentāciju slaidos ar balto fonu. 
Kā arī preses relīzes noformējumā. 

Elementi ir atvasināti no eksaktajos 
priekšmetos sastopamajiem
simboliem: skaņu vilnis, lode, 
sinusoīds, pluss, mīnuss, procenti.



Lorem ipsum dolor sit amet, tetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat 
trud exerci tation ullamcor.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, tetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat 
trud exerci tation ullamcor.

Izmanotojot divu toņu elementu, 
svarīgi ir maketu nesaraibināt. Tādēļ 
viens no elementiem vienmēr ir violets. 

Lietojos elementus uz bildēm, 
tos jāiekrāso pamata violetā krāsā 
ar Multiply efektu. 
 

Papildu grafisko 
elementu lietošana
Divu krāsu elementu lietošana.
Elementu lietošana uz bildēm.



Iveta Bojāre, Komunikāciju vadītāja, Projekts “kompetence”, tālr. 29417278, e-pasts: iveta.bojare@skola2030.lv

Tādos iekšējos materiālos kā relīze elementus 
drīkst novietot ne tālāk kā 1cm no sānu malām.
Elementus iekrāsojam pamata violetā krāsā ar 
20% Opacity vai pelēkus.

Papildu grafisko 
elementu lietošana
Preses relīze



Ikonu stils
Ikonu veidošanu pamatā ir 
“vienas līnijas’’  stils, kas tiek miksēts 
ar aizkrāsotiem laukumiem. 
Līnijas biezums 1.5 pt, 
ar noapaļotiem stūriem.



Saukļa uzbūve

Atkarībā no vizuālā materiāla īpatnības 
identitātes sauklis lietojams vai nu 
horizontālā versijā, vai vertikālā versijā.
Vertikālais sauklis vienmēr tiek
līdzināts pret kreiso vai labo malu, 
bet nekad nav centrēts.



Sauklis + teksts

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
Lorem ipsum dolor sit amet.

Vertikālais sauklis ar pavadošo 
tekstu. Uzbūve.

Vertikālais sauklis + virsraksts. Uzbūve Lorem ipsum 
dolor sit amet



Sauklis + teksts

Horizontālais sauklis ar pavadošo
tekstu. Uzbūve

Horizontālais sauklis + virsraksts. 
Uzbūve

Lorem ipsum dolor sit 
amet  ipsum dolor sit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet.



Drukas materiāli
Plakāts ar ‘’logo’’ joslu

Vēlamais laukums
virsraksta novietojumam

Vēlamais laukums logotipa 
un WEB adreses novietojumam

Vēlamais laukums saukļa
un pavadošā teksta novietojumam 

Vēlamais laukums atbalstītāju
logo novietojumam

Vēlamais laukums “logo’’ joslas 
novietojumam



Drukas materiāli
Plakāts ar tekstu un atbalstītāju logotipiem

Vēlamais laukums logotipa 
un WEB adreses novietojumam

Vēlamais laukums saukļa
un pavadošā teksta novietojumam

Vēlamais laukums atbalstītāju 
logo novietojumam



Drukas materiāli
Plakāts ar ‘’logo’’ joslu

Vēlamais laukums
virsraksta novietojumam

Vēlamais laukums
logotipa novietojumam

Vēlamais laukums saukļa
un pavadošā teksta novietojumam 

Vēlamais laukums atbalstītāju
logo novietojumam

Vēlamais laukums “logo’’ joslas 
atbalstītāju logo novietojumam



Prezentmateriāli

Rīga, Brīvības iela 22a
+371 29417278
iveta.bojare@skola2030.lv

Iveta Bojāre 
Komunikāciju vadītāja, Projekts “kompetence”, 

Vizītkarte

Mape

Ikviens prezentmateriāls tiek veidots, ievērojot 
grafiskās vadlīnijas pamatprincipus, t.i., fontu izvēli, 
logotipa izmēru un lietojumu utt.



Prezentmateriāli

Rakstāmrīki

Relīze



Prezentmateriāli

“Skola 2030” projekta komunikāciju daļa
Rīga, Brīvības iela 22a, LV 1050         +371 29417278           info@skola2030.lv

Aploksne



Sociālo tīklu paraugi

Bildes un fona ar tekstu attiecība  
ir 55% pret 45%.

Teksts + bilde, FB posts

Teksts uz vienkrāsu fona, FB posts

Teksts + bilde

45% 55%

Lorem ipsum dolor sit amet, tetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat 
trud exerci tation ullamcor.

Lorem ipsum



Sociālo tīklu paraugi

Bildes un fona ar tekstu attiecība  
ir 50% pret 50%.

Citāts + bilde, FB posts

Teksts + bilde

50% 50%



ESF logo josla
Materiālos, kur tas nepieciešams, ESF logo josla 
jālieto atbilstoši VIAA identitātes materiālā 
atrunātajiem paraugiem, papildinot to ar projekta 
Nr. un projekta nosaukumu.


