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S AT U R S

Logo
Krāsas
Burtvedols
Grafiskie elementi
Attēli
Prezentmateriāli

Logo
logo zīmes un uzbūve
logo krāsas
logo zona un lietojums

Burtveidols
primārais burtveidols
teksta un fona toņi

Grafiskie elementi
grafiskie elementi
logo zīmes raksts
foto siena

Krāsas
primārie toņi
papildus toņi

Attēli 
socmēdiju attēlu kompozīcijas
facebook galvne
fotogrāfiju stils

Prezentmateriāli
zīmogs
t-krekli
dokumentu mape
nozīmīte



Logo



Logo zīmes 1. 
pilnā logo zīme

3. 
horizontālā logo 
zīme ar tekstu
- uz gaiša fona ar pilno logo zīmi
- uz tumša fona ar dekoratīvo 

2. 
dekoratīvā logo zīme
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4.
vertikālā logo 
zīme ar tekstu
- uz gaiša fona ar pilono zīmi
- uz tumša fona ar dekoratīvo zīmi



Logo uzbūve



Logo krāsu versijas
- uz tumša/koša fona gaiši pelēka dekoratīvā logo zīme ar vai bez teksta
- uz balta/gaiša fona tumši zila pilnā (ar vai bez teksta) vai dekoratīvā (bez teksta)



Logo melnbaltās versijas
- melnbaltās versijas lieto tikai tad, ja nav iespējams lietot krāsaino versiju
- uz balta/gaiša fona tumši zils pilnais logo (ar vai bez teksta) 
- uz tumša/vidēji tumša fona gaiši pelēks dekoratīvais logo (ar vai bez teksta)  

Krāsa:     #2B2B2B   CMYK 71/62/58/71   RGB 43/43/43  



Logo zona

Ievērot vismaz pus logo platuma 
atstarpi starp logo un citiem 
grafiskajiem elementiem vai 
citiem logo.

X

0,5X



Logo lietojums

nemainīt logo krāsas
vai tā caurspīdīgumu

nelietot krāsu pāreju neimainīt logo 
proporcijas

nerotēt logo nemainīt logo fontu nemainīt un nepārvietot
logo elementus

Kā nedarīt.
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Krāsas



Primārie toņi

tumši zils
#28257A
CMYK 100/97/19/3
RGB 40/37/122

tekstiem
foniem

grafiskajiem elementiem
foniem

zeltīts #1
#EADC6B
CMYK 12/7/68/0
RGB 234/220/107

zils
#5E6DAD
CMYK 71/57/4/0
RGB 94/109/173

tekstiem 
foniem

foniem

gaiši pelēks
#F1F1F1
CMYK 7/5/5/0
RGB 241/241/241

tekstiem
foniem
grafiskajiem elementiem

balts
#FFFFFF
CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255



Papildus toņizeltīts #2
#F0E583
CMYK 10/4/60/0
RGB 240/229/131

bēšs
#E7E0C2
CMYK 12/10/28/0
RGB 231/224/194

pelēks
#E6E6E6
CMYK 12/8/9/0
RGB 230/230/230

grafiskajiem elementiem
foniem
ilustrācijām

papildus toņiem
var mainīt caurspīdīgumu
10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 %

zeltīts #3
#F1E8A5
CMYK 8/4/44/0
RGB 241/232/165



Burtveidols



Primārais 
burtveidols

Virsrakstos, sadaļu nosaukumos, 
izvēlnē lietojams League Spartan Bold 
fonts. 
- Virsraksti tumši zilā krāsā.
- Sadaļu nosaukumi gaiši zilā krāsā.

Satura tekstiem, pogām un aktīvajiem 
linkiem lietojams Roboto fonts.
- Satura teksti tumši zilā krāsā, pamata 
Roboto Light un izceltais Roboto Bold. 
- Pogas un aktīvie linki tekstā gaiši zilā 
krāsā Roboto Medium (underlined).

A ĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽQ XYW 
aābcčdeēfgģhi ī jkķl ļmnņoprsštuūvzžqx y w
123 4567890

A ĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽQX Y W 
aābcčdeēfgģhi ī jkķ l ļmnņoprsštuūvzžqxyw
1234567890

Virsraksti

Satura teksti 

League Spartan Bold

Roboto Light

Roboto Medium

A ĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽQX Y W 
aābcčdeēfgģhi ī jkķlļmnņoprsštuūvzžqxyw
1234567890

Roboto Bold



Primāro toņu un 
teksta toņu kombinācijas 
vizuāļos un mājaslapā

Uz tumši zila lieto

- baltu (primāri)
- zeltītu

Uz balta lieto

- tumši zilu
- gaiši zilu

Uz gaiši zila lieto

- baltu (primāri)
- zeltītu

Uz pelēka lieto

- tumši zilu
- gaiši zilu

Uz zeltīta lieto

- tumši zilu



Grafiskie
elementi



Grafiskie
elementi
Atsevišķi rombi 

- ar dzeltenu līniju uz balta vai gaiši pelēka fona
- ar baltu līniju uz pelēka fona
- vienādā izmērā
- max 3 vienā attēlā

Balta līnija 

- pie virsraksta vai saukļa 
- no kreisās malas pret teksta augšu

Rombiem un baltajai līnijai vienmēr vienā attēlā 
ir vienāds līnijas biezums!



Grafiskie
elementi
Skaitlis 49. 

- var tikt lietots atsevišķi bez rāmja dekoratīvos 
nolūkos uz tādiem prezentmateriāliem, kā, 
piemēram, t-krekli

- lietot bez rāmja, ja ievietojams mazā izmērā 
aplī, kā, piemēram, Facebook profila bildē



Grafiskie
elementi
Dzelteno toņu rombu fons

- var tikt lietots kā fons dekoratīvos nolūkos 
piemēram, prezentācijās, prezentmateriālos u.c.



Grafiskie
elementi
Primāro toņu rombu fons

- var tikt lietots kā fons dekoratīvos nolūkos 
piemēram, prezentācijās, prezentmateriālos u.c.
- lietot tikai šādā kombinācijā (zeltītais augšā, 
pelēkais pa labi, gaiši zilais apakšā, tumši zilais 
pa kreisi).



Foto siena



Attēli



Socmēdiju 
paziņojumu
vizuālā stila 
piemēri

A

B

Paziņojumi
- dzeltenais (A) vai zilais (B) variants
- ar fotogrāfiju fonā
- kvadrāta formas
- logo un teksts izlīdzināts pie kreisās malas
- dzeltenajā lietojams dekoratīvais logo
- zilajā lietojams dekoratīvais teksta logo

Foto attēli
- jebkādas proporcijas
- bez logo
- bez teksta

Vidēji īss
paziņojuma
nosaukums

Vidēji īss
paziņojuma
nosaukums



Facebook profilbildes un galvnes piemērs

Rīgas 49. 
vidusskolai 100 gadi!

1921 2021



Fotogrāfiju stila piemēri



Fotogrāfijas ar filtru
Fotogrāfijas ar dzelteno rombu filtru lieto 
mājaslapas galvnēs, prezentācijās, sociālo mēdiju 
paziņojumos un citos reprezentatīvos materiālos, 
pēc ieskatiem.



Prezentmateriāli



Zīmoga paraugs



T-kreklu paraugi

ar apdruku

ar uzšuvi



T-kreklu paraugi

ar abām pusēm
apdrukātām
komandas sporta 
krekla stilā

priekša

aizmugure



Dokumentu mapes 
paraugs Nr1



Dokumentu mapes 
paraugs Nr2



Nozīmītes paraugs



Z Ī M O L G R Ā M ATA
Māksliniece: Arta Citko / arta@citko.lv


