Zīmola vadlīnijas

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Saturs
1 Smiltenes novada zīmola platforma
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Novada identitātes kodols
Zīmola pozicionējums
Zīmola pamati
Zīmola loma
Zīmola solījums
Zīmola vīzija
Zīmola personība
Zīmola komunikācijas tonis

2 Primārais logotips
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Pilnkrāsas
Konstrukcija
Minimālais brīvais laukums
Minimālais izmērs un samazinātā versija
Monohromā versija
Reversā versija
Melnbaltā versija
Lietojums uz pamatkrāsām
Lietojums uz papildkrāsām
Lietojums uz citām krāsām
Lietojums uz pelēkiem toņiem
Lietojums uz attēliem
Nepareizs lietojums

3 Pilsētas un pagastu logotipi
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Pilnkrāsas
Konstrukcija
Minimālais brīvais laukums
Minimālais izmērs un samazinātā versija
Monohromā versija
Reversā versija
Melnbaltā versija
Lietojums uz pamatkrāsām
Lietojums uz papildkrāsām
Lietojums uz citām krāsām
Lietojums uz pelēkiem toņiem
Lietojums uz attēliem
Nepareizs lietojums

4 Ģerbonis un karogs
♦ Ģerbonis
♦ Ģerboņa minimālais izmērs
♦ Karogs

5 Logotipu lietojuma hierarhija
♦ Savstarpējais lietojums
♦ Lietojums ar novada ģerboni
un/vai karogu

6 Krāsu palete

7 Burtveidols
♦ Primārais
♦ Sekundārais

8 Korporatīvais stils
9 Datu vizualizācija
♦ Infografika
♦ Diagrammas

10 Logotipa attēlojums uz
reprezentācijas materiāliem
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Prezentācija
Pateicības raksts
Papīra dāvanu maisiņš
Blociņš
T krekls
Lietusmētelis

11 Logotipa attēlojums
komunikācijas materiālos
♦
♦
♦
♦

Buklets
A5 skrejlapa
3x4 baneris
Plakāts

♦ Pamatkrāsas
♦ Papildkrāsas
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1 Smiltenes novada zīmola platforma

1 Smiltenes novada zīmola platforma

Novada identitātes kodols
Daba, sports, uzņēmējdarbība.
Zīmola pozicionējums
Aktīva un enerģijas pilna vieta.
Zīmola pamati
Smiltenes novads ir:
1. vieta, kur strādāt un investēt, paveicot ievērojamas
lietas novadā, kas atbalsojas visā Latvijā;
2. vieta, kur atklāt talantus, iegūt zināšanas un
prasmes, dalīties ar tām;
3. vieta harmoniskam dzīvesveidam;
4. vieta, kur piedzīvot latvisko, izbaudīt kustību prieku
un atjaunoties.

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Zīmola loma
Harmoniska dzīves vide, kas piesaista enerģiskus
un uzņēmīgus cilvēkus.
Zīmola solījums
Smiltenes novads ir idejām un cilvēkiem atvērta un
dinamiska vieta, kas uzlādē ar enerģiju un atjauno.
Zīmola vīzija
Pieprasīta, enerģijas pilna darba un dzīves vieta ar
daudzveidīgu un dinamisku ekonomisko attīstību
un pilnvērtīgu harmonisku cilvēkvidi.

Zīmola personība
Darītājs.
Smiltenes novads ir pieredzējis un nosvērts
raksturā. Varošs un drosmīgs, pašpārliecināts un
labestīgs. Patīk pašam pieņemt lēmumus, nevis
gaidīt citu pamācības.
Zīmola komunikācijas tonis
Ar pārliecību, ka darām pareizi. Bez liekas kautrības
par saviem panākumiem.
Ar lepnumu, bez lecības. Vitāli. Enerģija, kas pielīp
citiem. Aizrautīgi.
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2 Primārais logotips

2 Primārais logotips | Pilnkrāsas

Primārais logotips ir Smiltenes novada grafiskās identitātes galvenais
elements. To veido sauklis un grafiskā zīme.
Sauklis „Smiltenes novadā sanāk!” simbolizē sanākšanu vienuviet un
izdošanos – Smiltenes novadā cilvēki sanāk, lai dzīvotu strādātu, mācītos
un atpūstos, kā arī Smiltenes novadā cilvēki dara, un viņiem sanāk.
Sauklis sastāv no 2 rindām, kur pirmajā rindā rakstīts novada nosaukums
un otrajā – vārds „sanāk!”. Sauklim izmantots burtveidols Hurme
Geometric Sans 4 Semi Bold.

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Pamatojoties uz Smiltenes novada simboliku, grafiskās zīmes pamatā ir
modernizēta rudzupuķe, kas sastāv no 7 lapiņām jeb septiņām Smiltenes
novadam svarīgām jomām: uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, sporta,
tūrisma, dabas, ģimenēm.
Lapiņām ir bultu forma, kas norāda uz centru un apzīmē sanākšanu kopā.
Izvēlētā krāsu gamma veido vienotu un atpazīstamu kolorītu,
simbolizējot Smiltenes novadu kā aktīvu un enerģijas pilnu vietu.
Pilnkrāsu logotips izmantojams uz baltiem vai ļoti gaišiem foniem –
tādiem, kas nekonkurē ne ar vienu no korporatīvajām krāsām.
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Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

2 Primārais logotips | Konstrukcija

4X

10X

X
X
X
X

Primārajam logotipam ir skaidra un stabila konstrukcija,
kas nodrošina ērtu un efektīvu logotipa lietojumu dažādos
korporatīvajos un komunikācijas materiālos.
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Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

2 Primārais logotips | Minimālais brīvais laukums

Primārā logotipa minimālais brīvais laukums tiek
noteikts, vadoties pēc burta S augstuma.
Brīvajā laukumā nedrīkst novietot jebkādus tekstus,
grafikas un citus elementus.
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2 Primārais logotips | Minimālais izmērs un samazinātā versija

9 mm

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Pamata versija

Primārajam logotipam minimālais pieļaujamais lielums ir 9 mm augstumā. Gadījumos, kad
nepieciešams vēl mazāks izmērs, jālieto samazinātā primārā logotipa versija, kas nedrīkst būt
mazāka par 6 mm augstumā.

6 mm

Samazinātā versija
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2 Primārais logotips | Monohromā versija

Primārā logotipa monohromā versija – viss logotips
iekrāsots korporatīvajā zilajā pamatkrāsā (PANTONE 286).
Šī versija izmantojama gadījumos, kad nav iespējama
pilnkrāsu versija tehnisku ierobežojumu dēļ, kā arī
gadījumos, kad logotipa fons ir gaišā vai gaišā un spilgtā
krāsā, kas konkurē ar kādu no korporatīvajām krāsām.

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Citās korporatīvajās un ar korporatīvajām krāsām
nesaistītajās krāsās primārā logotipa monohromā
versija nav pieļaujama.
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2 Primārais logotips |  Reversā versija

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Primārā logotipa reversā versija – viss logotips iekrāsots 100%
baltā krāsā. Šī versija izmantojama gadījumos, kad logotipa
fons ir tumšā vai tumšā un spilgtā krāsā, kas konkurē ar kādu
no korporatīvajām krāsām.
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2 Primārais logotips | Melnbaltā versija

60% melns
C0 M0 Y0 K60

100% melns
C0 M0 Y0 K100

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

40% melns
C0 M0 Y0 K40

70% melns
C0   M0  Y0  K70

100% melns
C0 M0 Y0 K100

80% melns
C0 M0 Y0 K80

25% melns
C0 M0 Y0 K25

90% melns
C0   M0  Y0  K90

Primārā logotipa melnbaltā versija – pilnkrāsu logotipa krāsas aizvietotas
ar atbilstošiem pelēkajiem toņiem. Šī versija izmantojama gadījumos,
kad tehnisku ierobežojumu dēļ nav iespējama pilnkrāsu druka.
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2 Primārais logotips | Lietojums uz pamatkrāsām

Izvietojot pilnkrāsas primāro logotipu uz
korporatīvajām pamatkrāsām, attiecīgā
krāsa logotipā tiek aizvietota ar 100% balto.

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Uz korporatīvās dzeltenās pamatkrāsas (PANTONE 102) grafiskās zīmes dzeltenā ziedlapiņa tiek iekrāsota 100% balta. 
Uz korporatīvās zilās pamatkrāsas (PANTONE 286) grafiskās zīmes zilā ziedlapiņa tiek iekrāsota 100% balta, saukļa augšējā
daļa tiek iekrāsota 100% balta, apakšējā daļa tiek iekrāsota korporatīvajā papildkrāsā PNATONE 278.
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2 Primārais logotips | Lietojums uz
papildkrāsām

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Uz papildkrāsām PANTONE 2716 un PANTONE 278 tiek
izmantota primārā logotipa monohromā versija, uz visām
pārējām papildkrāsām – primārā logotipa reversā versija.
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2 Primārais logotips | Lietojums uz citām krāsām

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Uz gaišām vai gaišām un spilgtām krāsām,
kas konkurē ar kādu no korporatīvajām krāsām,
tiek izmantota primārā logotipa monohromā versija.

Uz tumšām vai tumšām un spilgtām krāsām, kas
konkurē ar kādu no korporatīvajām krāsām, tiek
izmantota primārā logotipa reversā versija.
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2 Primārais logotips | Lietojums uz pelēkiem toņiem

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Uz pelēkiem toņiem, kas gaišāki par 50% melnā, 
tiek izmantota primārā logotipa monohromā versija.

Uz melna fona vai pelēkiem foniem, kas tumšāki par 50%
melnā, tiek izmantota primārā logotipa reversā versija.
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2 Primārais logotips | Lietojums uz attēliem

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Izvietojot logotipu uz attēliem,
uzmanīgi jāizvērtē, kura logotipa
versija izmantojama attiecīgajā
gadījumā.

Ja zem logotipa ir balts vai ļoti gaišs
fons, kas nekonkurē ne ar vienu no
korporatīvajām krāsām, izmantojama
pilnkrāsu versija.
Ja zem logotipa ir gaišs vai gaišs un
spilgts fons, kas konkurē ar kādu no
korporatīvajām krāsām, izmantojama
monohromā versija.
Ja zem logotipa ir tumšs vai tumšs un
spilgts fons, kas konkurē ar kādu no
korporatīvajām krāsām, izmantojama
reversā versija.

Foto: Evija Ziemiņa
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Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

2 Primārais logotips | Nepareizs lietojums

Nenovietot slīpi

Nemainīt logotipa elementu
savstarpējo izvietojumu

Nesaspiest

Nemainīt atstarpes starp burtiem

Nelietot logotipa teksta daļu
bez simbola

Nemainīt izmēru atsevišķiem
logotipa elementiem

Nepievienot ēnu vai citus efektus

Neizmantot logotipam
nepiederošas krāsas
un krāsu pārejas

Neizmantot konturējumu
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3 Pilsētas un pagastu logotipi

3 Pilsētas un pagastu logotipi | Pilnkrāsas

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Pilsētas logotips ir Smiltenes pilsētas grafiskās identitātes
galvenais elements, un pagastu logotipi – Smiltenes novada
pagastu grafiskās identitātes galvenie elementi. Tie ir veidoti
pēc līdzības ar Smiltenes novada primāro logotipu
(skatīt 5. lpp.), kur sauklis ir pielāgots pilsētai vai konkrētam
pagastam. Pagastu gadījumā sauklis papildināts arī ar novada
nosaukumu, kas rakstāms mazākiem burtiem trešajā rindā.
Pagastu logotipiem ir pilnā versija (ar sauklī iekļautu vārdu
„pagastā”, piemēram, „Launkalnes pagastā sanāk!”) un
saīsinātā versija (bez vārda „pagastā” sauklī, piemēram,
„Launkalnē sanāk!”). Viena materiāla ietvaros var lietot tikai
vienu no pagasta versijām. Neatkarīgi no tā, kura versija tiek
lietota, pagastu nosaukumam jābūt lokatīvā un jāatbild uz
jautājumu „kur?”.
Smiltenes pagastam nav pieļaujama saīsinātā logotipa versija.
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Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

3 Pilsētas un pagastu logotipi | Konstrukcija

8X

22X

X

X

8X

8X

10X

11,5X

X
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3 Pilsētas un pagastu logotipi | Minimālais brīvais laukums

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Pilsētas un pagastu logotipu minimālais brīvais
laukums tiek noteikts, vadoties pēc pilsētas vai
pagastu nosaukuma sākumburta augstuma.
Brīvajā laukumā nedrīkst novietot jebkādus
tekstus, grafikas un citus elementus.
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Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

3 Pilsētas un pagastu logotipi | Minimālais izmērs un samazinātā versija

9 mm

6 mm

9 mm

9 mm

Pilsētas un pagastu logotipiem
minimālais pieļaujamais lielums ir
9 mm augstumā.

Gadījumos, kad nepieciešams vēl mazāks izmērs, jālieto samazinātā pilsētas
logotipa versija, kas nedrīkst būt mazāka par 6 mm augstumā.
Pagastu logotipiem nav pieļaujama samazinātā versija.
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3 Pilsētas un pagastu logotipi | Monohromā versija

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Pilsētas un pagastu logotipu monohromā versija – viss
logotips iekrāsots korporatīvajā zilajā pamatkrāsā
(PANTONE 286). Šī versija izmantojama gadījumos,
kad nav iespējama pilnkrāsu versija tehnisku
ierobežojumu dēļ, kā arī gadījumos, kad logotipa fons
ir gaišā vai gaišā un spilgtā krāsā, kas konkurē ar kādu
no korporatīvajām krāsām.
Citās korporatīvajās un ar korporatīvajām
krāsām nesaistītajās krāsās pilsētas un pagastu
logotipu monohromā versija nav pieļaujama.
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3 Pilsētas un pagastu logotipi | Reversā versija

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Pilsētas un pagastu logotipu reversā
versija – viss logotips iekrāsots
100% baltā krāsā. Šī versija izmantojama
gadījumos, kad logotipa fons ir tumšā vai
tumšā un spilgtā krāsā, kas konkurē ar
kādu no korporatīvajām krāsām.
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Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

3 Pilsētas un pagastu logotipi | Melnbaltā versija

100% melns
C0 M0 Y0 K100

100% melns
C0 M0 Y0 K100

100% melns
C0 M0 Y0 K100
40% melns
C0 M0 Y0 K40
60% melns
C0 M0 Y0 K60

100% melns
C0 M0 Y0 K100

Pilsētas un pagastu logotipu melnbaltā
versija – pilnkrāsu logotipa krāsas aizvietotas ar
atbilstošiem pelēkajiem toņiem.
Šī versija izmantojama gadījumos, kad tehnisku
ierobežojumu dēļ nav iespējama pilnkrāsu druka.

70% melns
C0   M0  Y0  K70
80% melns
C0 M0 Y0 K80
90% melns
C0   M0  Y0  K90
25% melns
C0 M0 Y0 K25
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3 Pilsētas un pagastu logotipi | Lietojums uz pamatkrāsām

Izvietojot pilnkrāsas pilsētas un pagastu logotipus uz
korporatīvajām pamatkrāsām, attiecīgā krāsa logotipā tiek
aizvietota ar 100% balto.

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Uz korporatīvās dzeltenās pamatkrāsas (PANTONE 102) grafiskās zīmes dzeltenā ziedlapiņa tiek iekrāsota balta.
Uz korporatīvās zilās pamatkrāsas (PANTONE 286) grafiskās zīmes zilā ziedlapiņa tiek iekrāsota 100% balta,
saukļa augšējā daļa tiek iekrāsota 100% balta, apakšējā daļa tiek iekrāsota korporatīvajā papildkrāsā PNATONE 278.
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3 Pilsētas un pagastu logotipi |
Lietojums uz papildkrāsām

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Uz papildkrāsām PANTONE 2716 un PANTONE 278
tiek izmantota pilsētas un pagastu logotipu monohromā
versija, uz visām pārējām papildkrāsām – pilsētas un
pagastu logotipu reversā versija.
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3 Pilsētas un pagastu logotipi | Lietojums uz citām krāsām

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Uz gaišām vai gaišām un spilgtām krāsām, kas konkurē ar
kādu no korporatīvajām krāsām, tiek izmantota pilsētas un
pagastu logotipu monohromā versija.

Uz tumšām vai tumšām un spilgtām krāsām, kas konkurē
ar kādu no korporatīvajām krāsām, tiek izmantota
pilsētas un pagastu logotipu reversā versija.
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3 Pilsētas un pagastu logotipi | Lietojums uz pelēkiem toņiem

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Uz pelēkiem toņiem, kas gaišāki par 50% melnā,
tiek izmantota pilsētas un pagastu logotipu
monohromā versija.

Uz melna fona vai pelēkiem foniem, kas tumšāki par
50% melnā, tiek izmantota pilsētas un pagastu logotipu
reversā versija.
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3 Pilsētas un pagastu logotipi | Lietojums uz attēliem

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Izvietojot logotipu uz attēliem,
uzmanīgi jāizvērtē, kura logotipa
versija izmantojama attiecīgajā
gadījumā.

Ja zem logotipa ir balts vai ļoti
gaišs fons, kas nekonkurē ne ar
vienu no korporatīvajām krāsām,
izmantojama pilnkrāsu versija.
Ja zem logotipa ir gaišs vai gaišs
un spilgts fons, kas konkurē ar
kādu no korporatīvajām krāsām,
izmantojama monohromā versija.
Ja zem logotipa ir tumšs vai tumšs
un spilgts fons, kas konkurē ar
kādu no korporatīvajām krāsām,
izmantojama reversā versija.

Foto: Evija Ziemiņa
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Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

3 Pilsētas un pagastu logotipi | Nepareizs lietojums

Nenovietot slīpi

Nemainīt logotipa elementu
savstarpējo izvietojumu

Nesaspiest

Nemainīt izmēru atsevišķiem
logotipa elementiem

Nelietot logotipa teksta daļu
bez simbola

Nemainīt atstarpes starp
burtiem

Nepievienot ēnu vai citus efektus

Neizmantot logotipam
nepiederošas krāsas
un krāsu pārejas

Neizmantot
konturējumu
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4 Ģerbonis un karogs

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

4 Ģerbonis un karogs | Ģerbonis

Ģerboņa pamats veidots zelta
krāsā, uz tā zils rudzupuķes zieds
ar deviņām ziedlapiņām, kas
simbolizē visu novadu – Smiltenes
pilsētu un astoņus apkārtējos
pagastus. Smiltenes novada ģerboņa
heraldiskais apraksts „Zelta laukā
rudzupuķes zieds dabiskās krāsās”.

PANTONE 124C
PANTONE 286C
PANTONE Black

Izņēmuma
gadījumos zelta
krāsu aizstāj ar
dzelteno –
PANTONE 116C.
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Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

4 Ģerbonis un karogs | Ģerboņa minimālais izmērs

10 mm

Ģerboņa minimālais pieļaujamais lielums ir 10 mm augstumā.
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Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

4 Ģerbonis un karogs | Karogs

Smiltenes novada karogs ir taisnstūra
formas audums ar platuma un augstuma
attiecību 1:2. Karoga svītru attiecība ir 3:1:3.

Baltā svītra karogā simbolizē ceļu. Ceļš iet
pa vidu dzeltenajam rudzu laukam, kurā
kā rudzupuķes zieds uzplaucis Smiltenes
novads. Karoga vidū abās pusēs attēlots
krāsains Smiltenes novada ģerbonis, kas
platumā ir 1/3 no karoga platuma.

Karoga krāsas saskan ar ģerboņa krāsām
(skat. 33 lpp.), papildus lietojot 100% balto.
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5 Logotipu lietojumu hierarhija

5 Logotipu lietojuma hierarhija | Savstarpējais lietojums

Primārais logotips, pilsētas un pagastu logotipi nedrīkst tikt lietoti kopā.
Atkarībā no situācijas ir jālieto viens no minētajiem.
Galvenokārt ir jāizmanto primārais logotips, jo tas ir Smiltenes novada grafiskās
identitātes galvenais elements, t. sk., ja reprezentācijas un komunikācijas
materiāli un aktivitātes attiecas uz 2 vai vairāk Smiltenes novada pagastiem,
ieskaitot pilsētu.

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Gadījumā, ja reprezentācijas un komunikācijas materiāli un aktivitātes
attiecas tikai uz pilsētu vai vienu no pagastiem jeb ir ar pilsētas/pagasta
līmeņa nozīmi, tad izmantojams atbilstošais pilsētas vai pagasta logotips.
Divu un vairāk pagastu, ieskaitot pilsētas, logotipu vienlaicīga lietošana
nav pieļaujama.
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5 Logotipu lietojuma hierarhija | Lietojums ar novada ģerboni un/vai karogu

Smiltenes novada primārais logotips, pilsētas un pagastu logotipi nedrīkst tikt
izmantoti kopā ar ģerboni un/vai karogu vienlīdzīgās proporcijās.
Ir jāizsver, kurš no elementiem (logotips vai ģerbonis/ karogs) reprezentācijas un
komunikācijas materiālā pilda svarīgāko lomu, un attiecīgi jāsamazina otrs.

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Ja primārais elements ir logotips, bet sekundārais elements ir ģerbonis un/vai
karogs, tad jāievēro attiecība starp primāro un sekundāro elementu 6:1.
Ja otrādi, tad jāievēro attiecība starp primāro un sekundāro elementu 5:1.
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6 Krāsu palete
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6 Krāsu palete | Pamatkrāsas

PANTONE 102
C0 M0 Y100 K0
R252  G227  B0

Lai akcentētu Smiltenes novada enerģiskumu,
korporatīvā dzeltenā krāsa kļuvusi spilgtāka.

Pamata korporatīvās krāsas izraudzītas, ņemot vērā Smiltenes novada karoga un
ģerboņa krāsas. Tādā veidā tiek saglabāta saikne gan ar Smiltenes novada simboliku,
gan ar iepriekšējo logotipu.

PANTONE 286
C100 M80 Y0 K12
R0 G50 B160

Korporatīvā zilā krāsa nav mainījusies. Tā ir tāda pati kā
Smiltenes novada simbola – rudzupuķes – krāsa.
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6 Krāsu palete | Papildkrāsas

PANTONE 7472

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

C61 M0 Y28 K0
R92  G184  B178

PANTONE 7462
C100 M56 Y0 K16
R0 G85 B140

PANTONE 2716
C38 M26 Y0 K0
R159  G174  B229

Papildu korporatīvās krāsas saskan ar pamata
korporatīvajām krāsām. Papildkrāsu vidū dominē zilganie
toņi, kas radniecīgi korporatīvajai zilajai krāsai, ļaujot
dzeltenajai izcelties jebkurā materiālā.

PANTONE 7456
C69  M56  Y0  K0
R96  G110  B178

PANTONE 278
C43  M17  Y0  K0
R139  G184  B232
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7 Burtveidols

7 Burtveidols | Primārais

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

AbcDef
Open Sans Regular
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuVvZz
ĀāČčĒēĪīĶķĻļŅņŠšŪūŽž @!%()_+?:” 1234567890
Open Sans Regular Italic
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuVvZz
ĀāČčĒēĪīĶķĻļŅņŠšŪūŽž @!%()_+?:” 1234567890

Primāro burtveidolu veido
Open Sans ģimenes fonti.

Primārais burtveidols izmantojams
korporatīvajos, reprezentācijas un
komunikācijas materiālos.

Open Sans Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuVvZz
ĀāČčĒēĪīĶķĻļŅņŠšŪūŽž @!%()_+?:” 1234567890
Open Sans Bold Italic
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuVvZz
ĀāČčĒēĪīĶķĻļŅņŠšŪūŽž @!%()_+?:” 1234567890
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7 Burtveidols | Sekundārais

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

AbcDef
Verdana Regular
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuVvZz
ĀāČčĒēĪīĶķĻļŅņŠšŪūŽž @!%()_+?:” 1234567890

Gadījumos, kad Open Sans
izmantošana nav iespējama,
ieteicams izmantot sistēmas
burtveidolu Verdana.

Verdana Regular Italic
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuVvZz
ĀāČčĒēĪīĶķĻļŅņŠšŪūŽž @!%()_+?:” 1234567890
Verdana Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuVvZz
ĀāČčĒēĪīĶķĻļŅņŠšŪūŽž @!%()_+?:” 1234567890
Verdana Bold Italic
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuVvZz
ĀāČčĒēĪīĶķĻļŅņŠšŪūŽž @!%()_+?:” 1234567890
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8 Korporatīvais stils

8 Korporatīvais stils

Smiltenes novada zīmola vadlīnijas

Korporatīvais stils sastāv no trīs elementiem:
1. kā galvenais grafiskais elements tiek izmantota viena no
grafikās zīmes rudzupuķes ziedlapiņām/bultām. Lielākoties
tā pavērsta pa labi un uz augšu jeb izaugsmes un attīstības
virzienā un izvietota materiāla labajā augšējā stūrī;
2. ziedlapiņas/bultas ēnas, kas ierasti tiek likta lielāka par
galveno ziedlapiņu/bultu;
3. romba, kas tiek izmantots akcentam.
Lai korporatīvo stilu varētu veiksmīgāk pielāgot dažādiem
reprezentācijas, komunikācijas un citiem materiāliem, visiem
trīs elementiem var mainīt proporcijas, kā arī rombam (vai
vairākiem, ja to pieprasa dizains) var brīvi mainīt izvietojumu.
Ja nepieciešams, 3 elementu kombinācija var atkārtoties
vienā reprezentācijas, komunikācijas un/vai citā materiālā.
Korporatīvajam stilam ir trīs krāsu paveidi – ar korporatīvās
zilās pamatkrāsas (PANTONE 286), ar korporatīvās
dzeltenā pamatkrāsas (PANTONE 102) un 100% balto fonu.
Materiāla izstrādei izmanto jebkuru no korporatīvā stila
krāsu paveidiem atkarībā no nepieciešamības. Ja materiāls
pieprasa vairāku krāsu lietojumu informācijas sadalīšanai
un izcelšanai, tad šādam nolūkam var izmantot jebkuru no
papildkrāsām (skatīt plakāta piemēru 65. lpp.).
Korporatīvā stila lietojums redzams turpmākajos datu,
reprezentācijas un komunikācijas materiālu piemēros, kas
kalpo gan par iedvesmas avotu, gan var tikt izmantoti reāla
dizaina izveidē.
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9 Datu vizualizācija
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9 Datu vizualizācija | Infografika

Smiltenes novada pašvaldības
2020. gada pamatbudžets

30 100 000 EUR
Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi

8 000 000

Transfertu ieņēmumi

9 800 000

Iestādes ieņēmumi

100 000

Nenodokļu ieņēmumi

400 000

Naudas līdzekļu atlikums
norēķinu kontā

2 400 000

Aizņēmumi no valsts
kases projektu īstenošanai

9 400 000

Projektu ﬁnansēšana
15 360 000

Izdevumi
Izglītība

12 550 000

Ekonomiskā darbība

8 700 000

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

2 600 000

Atpūta, kultūra un reliģija

2 200 000

Sociālā aizsardzība

1 680 000

Vispārējie valdības dienesti

1 600 000

Vides aizsardzība

520 000

Sabiedriskā kārtība un drošība

180 000

Veselība

70 000

- Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā
- Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija
- Tiltu pārbūve Smiltene novadā u.c.
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9 Datu vizualizācija | Diagrammas

37%

15%

25%

Dolor sit amet, consectetur

Nullam eu libero
Neque porro
Est qui dolorem

Nullam eu libero pellentesque

75%
25%

Neque porro quisquam

Dolor sit amet
Nullam eu libero

Neque porro

Est qui dolorem

Nullam eu libero

Est qui dolorem

Est qui dolorem ipsum quia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dolor sit amet

Neque porro

Est qui dolorem

Nullam eu libero

2020

Neque porro

Neque porro

Dolor sit amet

Est qui dolorem

Est qui dolorem

Nullam eu libero pellentesque

Dolor sit amet, consectetur

Est qui dolorem ipsum quia
Neque porro quisquam
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10 Logotipa attēlojums uz reprezentācijas materiāliem
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10 Logotipa attēlojums uz reprezentācijas materiāliem | Prezentācija

SLAIDS AR TEKSTU

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 ex ea commodo consequat. 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 ex ea com- modo consequat.
Laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. 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 ex ea com- modo consequat.

PREZENTĀCIJAS VĀKS
Prezentācijas apakšvirsraksts, datums

4

SATURS

Gadījumos, kad reprezentācijas vai
komunikācijas materiāls sastāv no
vairākām lappusēm, primārajam
logotipam jābūt klātesošam vismaz
vienā no lappusēm.

SLAIDS AR
TEKSTU UN
ATTĒLU

Lorem ipsum ...................................................................................... 1
Dolor sit amet .................................................................................... 2
Consectetuer ..................................................................................... 3
Elit sed diam ...................................................................................... 4
Nonummy nibh ................................................................................... 5
Euismod tincidunt ............................................................................... 6
Ut laoreet dolore ................................................................................ 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet do- lore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quisnostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed cipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. consequat. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed cipit lobortis nisl
ut aliquip ex ea commodo consequat. adipiscing elit, sed cipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Magna aliquam ................................................................................... 8
Erat volutpat ..................................................................................... 10

2

SLAIDS AR

Kritērijs

TEKSTU UN

1.

TABULU

5

Novērtējums
Neapmierinoši

Viduvēji

Labi

Izcili

2.
3.
4.

NODAĻAS
NOSAUKUMS

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 ex
ea commodo consequat.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6
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10 Logotipa attēlojums uz reprezentācijas materiāliem | Pateicības raksts

PATEICĪBAS RAKSTS

PATEICĪBAS RAKSTS

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

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

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

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds
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10 Logotipa attēlojums uz reprezentācijas materiāliem | Papīra dāvanu maisiņš
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10 Logotipa attēlojums uz reprezentācijas materiāliem | Blociņš
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54

10 Logotipa attēlojums uz reprezentācijas materiāliem | T krekls
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10 Logotipa attēlojums uz reprezentācijas materiāliem | T krekls
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10 Logotipa attēlojums uz reprezentācijas materiāliem | Lietusmētelis
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11 Logotipa attēlojums komunikācijas mateirālos
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11 Logotipa attēlojums komunikācijas mateirālos | Buklets

Virsraksts
Virsraksts
Lorem
Loremipsum
ipsumdolor
dolorsitsitamet,
amet,consectetuer
consectetuer
adipiscing
adipiscingelit,
elit,sed
seddiam
diamnonummy
nonummynibh
nibh
euismod
euismodtincidunt
tinciduntututlaoreet
laoreetdolore
doloremagna
magna
aliquam
aliquamerat
eratvolutpat.
volutpat.UtUtwisi
wisienim
enimadadminim
minim
veniam,
quis
nostrud
exerci
tation
ullamcorper
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit
suscipitlobortis
lobortisnisl
nislututaliquip
aliquipexexeaeacommodo
commodo
consequat.
consequat.
Duis
Duisautem
autemvel
veleum
eumiriure
iriuredolor
dolorininhendrerit
hendreritinin
vulputate
vulputatevelit
velitesse
essemolestie
molestieconsequat,
consequat,vel
vel
illum
illumdolore
doloreeueufeugiat
feugiatnulla
nullafacilisis
facilisisatatvero
vero
eros
erosetetaccumsan
accumsanetetiusto.
iusto.
Odio
Odiodignissim
dignissimqui
quiblandit
blanditpraesent
praesentluptatum
luptatum
zzril
zzrildelenit
delenitaugue
augueduis
duisdolore
doloretetefeugait
feugaitnulla
nulla
facilisi.
facilisi.
Duis
Duisautem
autemvel
veleum
eumiriure
iriuredolor
dolorininhendrerit
hendreritinin
vulputate
vulputatevelit
velitesse
essemolestie
molestieconsequat,
consequat,vel
vel
illum
illumdolore
doloreeueufeugiat
feugiatnulla
nullafacilisis
facilisisatatvero
vero
eros
erosetetaccumsan
accumsanetetiusto.
iusto.

Lorem
Loremipsum
ipsumdolor
dolorsitsitamet,
amet,consectetuer
consectetuer
adipiscing
adipiscingelit,
elit,sed
seddiam
diamnonummy
nonummynibh
nibh
euismod
euismodtincidunt
tinciduntututlaoreet
laoreetdolore
doloremagna
magna
aliquam
aliquamerat
eratvolutpat.
volutpat.UtUtwisi
wisienim
enimadadminim
minim
veniam,
veniam,quis
quisnostrud
nostrudexerci
exercitation
tationullamcorper
ullamcorper
suscipit
suscipitlobortis
lobortisnisl
nislututaliquip
aliquipexexeaeacommodo
commodo
consequat.
consequat.

Virsraksts
Virsraksts

Bukleta
Bukleta
nosaukums
nosaukums
Bukleta
Bukletaapakšvirsraksts
apakšvirsraksts
vai
vaidatums
datums

Lorem
Loremipsum
ipsumdolor
dolorsitsitamet,
amet,consectetuer
consectetuer
adipiscing
adipiscingelit,
elit,sed
seddiam
diamnonummy
nonummynibh
nibh
euismod
euismodtincidunt
tinciduntututlaoreet
laoreetdolore
doloremagna
magna
aliquam
aliquamerat
eratvolutpat.
volutpat.UtUtwisi
wisienim
enimadadminim
minim
veniam,
veniam,quis
quisnostrud
nostrudexerci
exercitation
tationullamcorper
ullamcorper
suscipit
suscipitlobortis
lobortisnisl
nislututaliquip
aliquipexexeaeacommodo
commodo
consequat.
consequat.
Duis
Duisautem
autemvel
veleum
eumiriure
iriuredolor
dolorininhendrerit
hendreritinin
vulputate
vulputatevelit
velitesse
essemolestie
molestieconsequat,
consequat,vel
vel
illum
illumdolore
doloreeueufeugiat
feugiatnulla
nullafacilisis
facilisisatatvero
vero
eros
erosetetaccumsan
accumsanetetiusto.
iusto.
Odio
Odiodignissim
dignissimqui
quiblandit
blanditpraesent
praesentluptatum
luptatum
zzril
zzrildelenit
delenitaugue
augueduis
duisdolore
doloretetefeugait
feugaitnulla
nulla
facilisi.
facilisi.

Bukleta
Bukleta
nosaukums
nosaukums
Bukleta
Bukletaapakšvirsraksts
apakšvirsraksts
vai
vaidatums
datums

Lorem
Loremipsum
ipsumdolor
dolorsitsitamet,
amet,consectetuer
consectetuer
adipiscing
adipiscingelit,
elit,sed
seddiam
diamnonummy
nonummynibh
nibh
euismod
euismodtincidunt
tinciduntututlaoreet
laoreetdolore
doloremagna
magna
aliquam
aliquamerat
eratvolutpat.
volutpat.UtUtwisi
wisienim
enimadadminim
minim
veniam,
veniam,quis
quisnostrud
nostrudexerci
exercitation
tationullamcorper
ullamcorper
suscipit
suscipitlobortis
lobortisnisl
nislututaliquip
aliquipexexeaeacommodo
commodo
consequat.
consequat.
Duis
Duisautem
autemvel
veleum
eumiriure
iriuredolor
dolorininhendrerit
hendreritinin
vulputate
vulputatevelit
velitesse
essemolestie
molestieconsequat,
consequat,vel
vel
illum
illumdolore
doloreeueufeugiat
feugiatnulla
nullafacilisis
facilisisatatvero
vero
eros
erosetetaccumsan
accumsanetetiusto.
iusto.

Duis
Duisautem
autemvel
veleum
eumiriure
iriuredolor
dolorininhendrerit
hendreritinin
vulputate
vulputatevelit
velitesse
essemolestie
molestieconsequat,
consequat,vel
vel
illum
illumdolore
doloreeueufeugiat
feugiatnulla
nullafacilisis
facilisisatatvero
vero
eros
erosetetaccumsan
accumsanetetiusto.
iusto.
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11 Logotipa attēlojums komunikācijas mateirālos | A5 skrejlapa

Sanāk
mācīties!
Magna aliquam erat volutpat. Ut 238 enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Magna aliquam erat
volutpat. Ut 238 enim
ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit
lobortis nisl
ut quat.
Mēneša maksa

7,00 EUR

Magna aliquam erat
volutpat. Ut 238 enim
ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit
lobortis nisl
ut quat.
Mēneša maksa

14,00 EUR

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 16 ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue 34 dolore te feugait nulla facilisi. Lorem

Magna aliquam erat
volutpat. Ut 238 enim
ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit
lobortis nisl
ut quat.
Mēneša maksa

5,00 EUR

Magna aliquam erat
volutpat. Ut 238 enim
ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit
lobortis nisl
ut quat.
Mēneša maksa

9,00 EUR

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 57 nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

visit.smiltene.lv

60

11 Logotipa attēlojums komunikācijas mateirālos | 3x4 baneris
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visit.smiltene.lv

Smiltenes velotakas
Jauns velomaršruts “Apriteņo Dienvidkalni!”
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11 Logotipa attēlojums komunikācijas mateirālos | Plakāts

27. aprīlī 10:30

Nūjošanas
pārgājiens

Nū
pā

Nūjošanas
pārgājiens

Krievezera apkārtnē

Kriev

Krievezera apkārtnē

Pasākums ir
bez maksas.

Pasāku
bez ma

Pasākums ir
bez maksas.

Pirms pārgājiena būs kopīga
iesildīšanās un pareizas nūjošanas
instruktāža. Aicinām ņemt līdzi
atspirdzinošu dzērienu un kādu
našķi spēkam.

Pirms pārgājiena būs kopīga
iesildīšanās un pareizas nūjošanas

Interesentus lūdzam pieteikt savu
dalību Smiltenes novada domē
Dārza ielā 3, Smiltenē, vai zvanot uz
(+371) 29 395 200, 64 707 575.

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

Consectetuer a
euismod tincidu
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