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Identi�kācijas stila jeb zīmola grāmata ir rokasgrāmata, kurā 
aprakstīta  zīmola būtība,  zīmola  gra�skais  stils un gra�sko 
elementu ikdienas pielietojums. Zīmola grāmatas mērķis ir 
sekmēt  vienotu  zīmola  uztveri  un  gra�skā  stila  lietošanu 
dažādos  zīmola  izmantošanas  gadījumos.

Attīstot zīmola gra�skos elementus un veidojot reprezentācijas 
un mārketinga materiālus, visiem iesaistītajiem speciālistiem ir 
jāņem vērā zīmola grāmatā ietvertais mākslinieciskais un 
tehnoloģiskais  de�nējums.
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IEVADS



KRĀSU VERSIJA
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LOGOTIPA PAMATVERSIJAS

Logotips - tas ir galvenais identi�kators, 
atpazīšanas zīme, kas izceļ uzņēmumu starp 
citiem tirgū. Klienta izpratnē logotips ir 
sniegto pakalpojumu kvalitātes garantijas 
zīme, uzņēmuma stabilitātes simbols.



LOGOTIPA PAPILDVERSIJAS

īpašiem vizuāliem materiāliem

īpašiem vizuāliem materiāliem
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uz drukātiem prezentmateriāliem
(krekli, džemperi)



SIMBOLS
Nozīme - studējošo dinamiskā

ikdiena, pārmaiņas.
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ATĻAUTA LIETOŠANA
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LOGOTIPA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Logotips var tikt attēlots izveidotajā veidā un 
citās krāsu variācijās, ja tas nepieciešams 
uzskatāmākai attēlošanai plakātu, vai citu 
materiālu izstrādē.

Atļauts izmantot logo uz krāsu pārejām, 
ievērojot pietiekamu kontrastu starp logo un 
fonu.



LOGOTIPA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Aizliegts izmantot logotipa oriģinālo
versiju uz krāsaina, neviendabīga fona,
izņēmums, kad tas tiek lietots uz
RSU SP pasākumu fotogrā�jām.



LOGOTIPS UZ DAŽĀDIEM FONIEM

LOGOTIPA LIETOŠANAS NOTEIKUMI
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Izvietojot logotipu uz dažādiem nevienmērīgiem foniem, galvenais uzdevums ir 
nodrošināt logotipa labu salasāmību, lai visas logotipa daļas būtu labi 
saprotamas un salasāmas.

Nepieciešamības gadījumā, drīkst mainīt logotipa krāsas, piemērot plakāta vai 
citu materiālu dizainam.
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BRĪVĀ LAUKUMA ZONA

Lai logotips būtu uztverams, tam apkārt nepieciešams atstāt tukšu vietu. Pastāv 
minimālie parametri, kas jāievēro, lai to nodrošinātu.

Iezīmētais laukums ir minimālā neaizskaramā zona, kas jāievēro, izvietojot logotipu 
plaknēs, kā arī, novietojot to blakus citiem elementiem.

Kā brīvā laukuma zīme tiek ņemts X burts, kurš tiek node�nēts un nodrošina brīvā 
laukuma zonu.



Lietojiet logotipa attēlošanā tieši šīs krāsas, neizmantojiet aptuvenas krāsas vai citus 
krāsu toņus. 

R=252 
G=3
B=3

C=0% 
M=100%
Y=100%
K=0%

#FC0303

R=253 
G=202
B=23

R=248 
G=232
B=15

C=0%
M=21%
Y=95%
K=0%

C=1%
M=0%
Y=93%
K=0%

#FDCA17 #F8E80E
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KRĀSAS

Sarkana krāsa Parasti izmanto labi pamanāmos, enerģiskos un populāros dizainos, kuriem ir svarīgi izcelties konkurentu vidū.

Oranžā krāsa Lai gan oranžo krāsu logotipos neizmanto tik bieži kā sarkano, šī krāsa ir tikpat enerģiska, koša un rotaļīga.

Dzeltena Šo krāsu iesaka izmantot logotipos, kas uzsver kompānijas draudzību un pieejamību. Dzeltenā krāsa bieži asociējas ar prieku, atvērtību un enerģiskumu.

     



11,1 mm

70 mm
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MINIMĀLAIS LOGOTIPA IZMĒRS

Minimālais logotipa izmērs ir tāds, pie kura ir 
skaidri  salasāms logo nosaukums un 
nodarbošanās sfēra un pie kura tiek saglabāta 
atpazīstamība.

Logotipa minimālais izmērs pa horizontāli ir 
70,00 mm. Pa ver tikālo asi  11,5 mm. 
Samazinot logotipu, nepieciešams to 
samazināt proporcionāli gan pa horizontāli, 
gan pa vertikāli, un tāpat arī palielinot.



VIZĪTKARTE

LIETIŠĶĀ DOKUMENTĀCIJA
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stasis.sp@rsu.lv Dzirciema 16, C-213, Rīga,
LV-1007, Latvija

+37124424487 www.sp.rsu.lv

sp@rsu.lv / sp.rsu.lv

STASIS
RSU Studējošo pašpārvaldes

Komunikācijas virziena vadītāja

stasis.sp@rsu.lv

Dzirciema 16, C-213, Rīga,
LV-1007, Latvija

+37124424487

STASIS
RSU Studējošo pašpārvaldes

Komunikācijas virziena vadītāja

sp@rsu.lv / sp.rsu.lv



VEIDLAPA

LIETIŠĶĀ DOKUMENTĀCIJA
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SEB Latvijas Unibanka
LV11UNLA0050009430605
UNLALV2X
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www.sp.rsu.lv

”RSU Studējošo pašpārvaldes fonds’’
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SEB Latvijas Unibanka
LV11UNLA0050009430605
UNLALV2X

sp@rsu.lv
+371 67409159) 
www.sp.rsu.lv
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VECBIEDRA KARTE

LIETIŠĶĀ DOKUMENTĀCIJA

Stasis
GODA KARTE
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ZĪMOGI

LIETIŠĶĀ DOKUMENTĀCIJA

”RSU Studējošo pašpārvaldes fonds’’
Juridiskā adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

Reģ.nr. :40008109367
PVN reģ. nr. Lv40008109367

SEB Latvijas Unibanka
LV11UNLA0050009430605

UNLALV2X

a uņ ni id va er rt sS i ts āa tegī sR



APLOKSNE

LIETIŠĶĀ DOKUMENTĀCIJA

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 sp@rsu.lv sp.rsu.lv

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007sp@rsu.lvsp.rsu.lv
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REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLI



REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLI
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REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLI
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Zirga diametrs aizmugurē - 25 cm
RSU SP uzraksts priekšā - 30 cm garš
un 4,3 cm augsts



REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLI
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PVN reģ. nr. LV40008109367
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LV11UNLA0050009430605
UNLALV2X


