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1. NAUTRĒNU APVIENĪBAS PĀRVALDES KULTŪRAS CENTRA LOGOTIPS 



1.1. NAUTRĒNU APVIENĪBAS PĀRVALDES KULTŪRAS CENTRA
LOGOTIPA KONCEPCIJA
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apvienības pārvaldes
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Nautrēnu apvienības pārvaldes kultūras centrs ar 6  
struktūrvienībām pagastos veido apvienības kultūras 
dzīvi. Logotipa pamatā ir stilizēta saules zīme. Tā 
simbolizē mūžīgo saules kalendāru, kad vadoties no 
notikumiem dabā, kas rodas no ritmiskām pārmaiņām 
Saules un Zemes savstarpējā attiecībā, veido aktīvu 
norišu ciklu cilvēka dzīvē. Gadskārtu ieražas ir vienas 
no tradicionālajiem svinamajiem svētkiem, caur kuriem 
cilvēki saņem enerģiju turpmākajām ikdienas gaitām. 
Saules zīme logotipā aizsargā Nautrēnu apvienības 
pārvaldes kultūras centra struktūrvienības, to vērtības, 
darbu un sabiedrību.

Nekad nepārveidojiet nevienu logotipa pamatformas 
detaļu. Tās elementi ir fiksētā, rūpīgi pārdomātā 
kopsakarā un ir neatņemamas komunikācijas 
sastāvdaļas. Nepārvietojiet, nemodificējiet un 
nemainiet pamatformas.

Logo sastāv no ikonas un burtveidola. Ikonu veido 
sti l izēta saules zīme. Burtveidola pamatā ir 
GEOGROTESQUE šrifts.

ORĢINĀLĀ PAMATFORMA

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
4.lpp



1.2. NAUTRĒNU APVIENĪBAS PĀRVALDES KULTŪRAS CENTRA
STRUKTŪRVIENĪBU LOGOTIPA KONCEPCIJA

Nautrēnu 
 Kultūras nams

Sporta halle
Ilzeskalna

 Tautas nams
Bērzgales 
Kultūras nams

Audriņu
 

Kultūras nams
Vērēmu 

 
Tautas nams

Lendžu
 

Kultūras nams
LOGOTIPA VADLĪNIJAS

5.lpp

Nautrēnu apvienības pārvaldes kultūras centra struktūrveinību logotipus veido ikona un burtveidols. Apliecinot kultūras centra un 
struktūrvienību  sadarbību un kopīgo vēstījumu, arī struktūrvienību logotipa ikonu veido stilizēta saules zīme un burtveidola pamatā ir 
GEOGROTESQUE šrifts.
Logotipa krāsu palete veido saikni gan ar apvienības kultūras centru, gan ar Rēzeknes novadu, tanī pat laikā, veidojot atšķirīgu katras 
struktūrvienības identitāti.



1.3.KRĀSU SIMBOLIKA

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
6.lpp

Krāsu palete izriet no Rēzeknes novada logotipa 
raksturīgāko krāsu: zelta-gaiši zaļā- tumši zaļā, 
gradienta, to papildina pelēkā - sudraba kamola 
dzīpara krāsa.
Zelta krāsa apzīmē apvienības centru, kultūras dzīves 
pulsa apvienotāju - Nautrēnus. Pārējie pieci toņi,  kas 
izriet no gradienta, tiek sadalīti struktūrvienībām, 
virzoties pulksteņrādītāja virzienā pa apvienības 
teritoriju.
Zelta krāsa simbolizē pozitīvu, enerģisku, uz 
panākumiem tendētu apvienības kultūras dzīvi. 
Pilnveido un izkopj tradīcijas.
Gaiši zaļā krāsa simbolizē pavasara asnus un plašos 
labības laukus, apvienības dabas vērtības. Veicina 
harmonisku kultūras un sabiedriskās dzīves līdzsvaru.
Tumši zaļā krāsa simbolizē mežus un zālājus 
pilnbriedā. Kultūras dažādības sintēzi. 

Nautrēnu 
 Kultūras centrs

apvienības pārvaldes

Nautrēnu
pagasts

Ilzeskalna
pagasts Bērzgales

pagasts

Lendžu
pagasts

Vērēmu
pagasts

Audriņu
pagasts



LOGOTIPA VADLĪNIJAS
7.lpp

1.4.KRĀSU KODI

Nautrēnu 
 Kultūras nams

Sporta halle
Ilzeskalna

 Tautas nams
Bērzgales 
Kultūras nams

Audriņu
 

Kultūras nams
Vērēmu 

 
Tautas nams

Lendžu
 

Kultūras nams

R143  G120  B79

Pantone 873 C
C35  M41  Y70  K30 C42  M33  Y64  K16

R149  G143  B101

Pantone 5767 C
C56  M12  Y81  K0
R133  G175  B87

Pantone 2276 C

Pantone 356 C

R0  G129  B58
C91  M4  Y100  K25 C82  M3  Y100  K17

Pantone 7738 C

R23  G144  B58
C61  M4  Y92  K0
Pantone 360 C

R117  G179  B68

Pantone 424 C

R114  G114  B113
C0  M0  Y0  K70



LOGOTIPA VADLĪNIJAS
8.lpp

1.5.MONOHROMS LOGOTIPA RISINĀJUMS

Logotipa monohromā versija lietojama situācijās, kad nevar lietot krāsaino versiju, kā arī melnbaltos dokumentos.

Nautrēnu 
 Kultūras nams

Sporta halle
Ilzeskalna

 Tautas nams
Bērzgales 
Kultūras nams

Audriņu
 

Kultūras nams
Vērēmu 

 
Tautas nams

Lendžu
 

Kultūras nams

Nautrēnu 
 Kultūras centrs

apvienības pārvaldes



1.6.MONOHROMS REVERSS LOGOTIPA RISINĀJUMS

Logotipa monohromā reversā versija lietojama uz tumšiem foniem.

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
9.lpp
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Kultūras nams
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1.7.LOGOTIPA IZMĒRS

Nautrēnu 
 Kultūras centrs

apvienības pārvaldes

Kultūras centra un struktūrvienību logotipiem ir 
vienāda izmēra ikonas un  proporcionāli vienāds 
garums.

Brīvā laukuma platums, salīdzinājumā ar nodrukātā/ 
publicētā logotipa izmēru, ir : «X» burta augstumā uz 
leju, sagāzta «X» burta augstumā uz sāniem, līdz «X» 
burta augstuma vidum - uz augšu. «X» burta augstums 
tiek pieņemts kā viena elementa augstums logotipa 
ikonā.

Ap logotipu no visām pusēm jābūt noteiktai atstarpei. 
Tā nepieciešama tādēļ, lai nodrošinātu logotipa 
pārskatāmību un logotipa grafiskā veidola un 
tekstuālās informācijas pamanāmību uz kopējā fona.

BRĪVAIS LAUKUMS

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
10.lpp

Minimālais izmērs ir obligāti ievērojams visiem drukas 
un publicēšanas darbiem, kā papildu nosacījumu 
ievērojot brīvo laukumu ap logotipu.
Ērtībai tiek norādīta tikai viena no dimensijām (x vai y), 
otrā dimensija tiek atvasināta no tās automātiski, 
nemainot logotipa proporcijas.
Logotipa minimālo drukas/publicēšanas izmēru 
nepieciešams ievērot, lai nodrošinātu pilnvērtīgu, 
kvalitatīvu druku, tā salasāmību un ietverošo elementu 
redzamību. Katrā gadījumā tas jāizvērtē arī individuāli, 
atkarībā no logotipa lietojuma veida, materiāla, 
apgaismojuma un izvietojuma.

MINIMĀLAIS IZMĒRS

Nautrēnu 
 Kultūras centrs

apvienības pārvaldes
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1.8.LOGOTIPA NOVIETOJUMS LAUKUMĀ

Ievērojot minimālo laukumu ap logotipu, tā atrašanās 
vieta laukumā katram konkrētajam gadījumam nav 
strikti reglamentēta. Tai jāizriet no konkrētā dizaina un 
grafiskās struktūras konteksta. Tomēr, ja dizains un 
grafiskā telpa pieļauj variācijas, tad vēlams ievērot, ka, 
ja logotips tiek novietots materiāla augšpusē, tas 
novietojams pa vidu. Ja logotips tiek novietots lapas 
apakšpusē, tad tas jānovieto lapas apakšējā kreisajā 
stūrī.

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
11.lpp

Nautrēnu 
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apvienības pārvaldes

Nautrēnu 
 Kultūras centrs

apvienības pārvaldes



1.9.LOGOTIPA LIETOJUMS UZ DAŽĀDU KRĀSU FONIEM

Vienmēr nodrošiniet pietiekamu kontrastu ar fonu, uz 
kura parādās logotips. Logotipa nolasāmībai un 
uztverei ir jābūt skaidrai.

Monohromā logotipa versija lietojama melnā vai baltā 
krāsā uz kontrastējošas krāsas fona. Monohromā 
(melnā) versija lietojama gadījumos, kad logotips 
jālieto uz fona, kas ir krāsains un gaišāks par logotipa 
krāsaino versiju. Monohromā reversā (baltā) versija 
lietojama gadījumos, ja fons ir tumšāks par logotipa 
krāsainās versijas krāsām un viendabīgs. Uz raibiem 
foniem iespējams lietot logotipa krāsaino versiju uz 
balta fona, ievērojot logotipa brīvo zonu. Citos 
gadījumos logotipa krāsaino versiju var lietot uz fona, 
kurš nodrošina pietiekamu nolasāmību.

Nautrēnu 
 Kultūras centrs

apvienības pārvaldes

Nautrēnu 
 Kultūras centrs

apvienības pārvaldes

Nautrēnu 
 Kultūras centrs

apvienības pārvaldes

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
12.lpp
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1.10.LOGOTIPA LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

6. Nav pieļaujams izmantot citu burtveidolu šriftu;

2. Nav pieļaujama logotipa deformēšana vai proporciju 
maiņa;

1. Nav pieļaujams brīvs krāsu lietojums;

3.Nav pieļaujams mainī t  grafiskā elementa 
novietojumu;
4. Nav pieļaujama logotipa rotēšana laukumā;
5.Nav pieļaujams logotipam izmantot papildus efektus. 
Izņēmums ir, ja kāds logotipa elements tiek integrēts 
grafiskajā noformējumā, piemēram, pagaišināt 
logotipu un izmantot kā ūdenszīmi lapas veidlapām;

7. Nav pieļaujams logotipa novietojums uz foniem, kas 
ir aktīvāki par logotipu un būtiski ietekmē tā lasāmību 
un uztveri. Izņēmums ir, ja logotipu novieto uz balta 
fona, ievērojot brīvo laukumu, un tad novieto uz aktīva 
laukuma. 

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
13.lpp
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2. NAUTRĒNU APVIENĪBAS PĀRVALDES KULTŪRAS CENTRA SEKUNDĀRAIS LOGOTIPS 



2.1. NAUTRĒNU APVIENĪBAS PĀRVALDES KULTŪRAS CENTRA
SEKUNDĀRAIS LOGOTIPS
Sekundāro logotipu var lietot lietvedības dokumentos 
un citos materiālos pēc nepieciešamības, kuros ir 
nepieciešams logotipa horizontāls novietojums.

Sekundārā logotipa lietošanā jāievēro visi nosacījumi, 
kuri attiecas uz primārā logotipa lietošanu. Izņēmums ir 
sekundārā logotipa izmēra noteikumi.

Sekundārais logotips ietver orģinālās pamatformas 
ikonu, kas ir rotēta 90 grādu leņķī, un burtveidolu.

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
15.lpp
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2.2. NAUTRĒNU APVIENĪBAS PĀRVALDES KULTŪRAS CENTRA
STRUKTŪRVIENĪBU SEKUNDĀRAIS LOGOTIPS

Nautrēnu 
 Kultūras nams

Sporta halle Ilzeskalna
 Tautas nams

Bērzgales 
Kultūras nams

Audriņu
 

Kultūras nams
Vērēmu 

 
Tautas nams
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Kultūras nams

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
16.lpp



2.3.SEKUNDĀRĀ LOGOTIPA IZMĒRS

Primārā logotipa izmēra nosacījumu pamatojums 
attiecas arī uz sekundāro logotipu.

Kultūras centra un struktūrvienību sekundārajiem 
logotipiem ir vienāda izmēra ikonas,proporcionāli 
vienāds garums un augstums.

Brīvā laukuma platums, salīdzinājumā ar nodrukātā/ 
publicētā logotipa izmēru, ir : «X» burta augstumā uz 
leju, sagāzta «X» burta augstumā uz sāniem, līdz «X» 
burta augstuma vidum - uz augšu. «X» burta augstums 
tiek pieņemts kā viena elementa augstums logotipa 
ikonā.

BRĪVAIS LAUKUMS

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
17.lpp

Ērtībai tiek norādīta tikai viena no dimensijām (x vai y), 
otrā dimensija tiek atvasināta no tās automātiski, 
nemainot logotipa proporcijas.

MINIMĀLAIS IZMĒRS
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3. ŠRIFTS



3.1. PIRMĀS PAKĀPES ŠRIFTS

Vizuālajā komunikācijā tiek izmantots Arial saimes 
šrifts. To ir paredzēts lietot afišu, mēnešplānu, 
drukājamo prezentācijas un komunikācijas materiālu 
un vides risinājumos. Var izmantot arī lielākos teksta 
blokos, lietvedībā vai oficiālajos dokumentos. 
Piemērots kirilica tekstam.

Burtveidoli kopā ar dizaina elementiem un grafiskajām 
zīmēm veido vienotu un nedalāmu komplektu.

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
19.lpp

0123456789.,’’^;:!?/{}@#$%&(*)

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmņoprsštuūvzž

Arial Normal

aābcčdeēfgģhiījkķlļmņoprsštuūvzž
0123456789.,’’^;:!?/{}@#$%&(*)

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Arial Normal- Italic

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmņoprsštuūvzž
0123456789.,’’^;:!?/{}@#$%&(*)

Arial Bold

Arial Bold- Italic

aābcčdeēfgģhiījkķlļmņoprsštuūvzž
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

0123456789.,’’^;:!?/{}@#$%&(*)



3.2. OTRĀS PAKĀPES ŠRIFTS

Virsrakstos vai nosaukumos pieļaujami arī cita veida 
burti (kaligrāfiski vai zīmēti) vai, ja to pieprasa dizains 
un grafiskā ideja, neliel iem virsrakstiem vai 
nosaukumiem var izmantot cita šrifta burtus.

Alternatīvs šrifts, kuru var izmantot ja nav pieejams 
pirmās pakāpes šrifts vai grafiskā ideja pieprasa 
atšķirību, ir Trebuchet MS šrifts. 

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
20.lpp

0123456789.,’’^;:!?/{}@#$%&(*)

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmņoprsštuūvzž

Trebuchet MS Normal

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmņoprsštuūvzž
0123456789.,’’^;:!?/{}@#$%&(*)

Trebuchet MS Italic

aābcčdeēfgģhiījkķlļmņoprsštuūvzž
0123456789.,’’^;:!?/{}@#$%&(*)

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Trebuchet MS Bold

Trebuchet MS Bold- Italic

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

0123456789.,’’^;:!?/{}@#$%&(*)
aābcčdeēfgģhiījkķlļmņoprsštuūvzž



4. INFORMATĪVAIS MATERIĀLS



4.1.ELEMENTI PUBLICITĀTEI

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
22.lpp

Elementus var pielietot stila grāmatā 1.4. apakšnodaļā 
definētajās krāsās, dažādos pelēkās krāsas toņos.

Fona elementu krāsa nevar būt aktīvāka par primāro 
informāciju.  

Ja grafiskā ideja pieprasa, arī citās krāsās, ja tās 
nekonkurē ar logotipu un nesniedz maldinošu iespaidu 
par Kultūras centra grafisko identitāti.

2. Stilizēti saules stari - sastāv no divām logotipa 
ikonas fragmentu daļām;
3. Aplis (saulīte) - noslēgta riņķa līnija. Var pielietot gan 
iekrāsotu, gan tikai riņķa līniju.

1. Apaļa saulīte, sastāv no divām logotipa ikonas 
daļām;

Nautrēnu apvienības pārvaldes Kultūras centra un to 
struktūrvienību publicitātes materiālos var pielietot 
elementus, kuri izriet no logotipa ikonas grafikas.

1 2

3



4.2.MĒNEŠPLĀNA VEIDLAPA

Katru pasākumu ilustrē attēls ap kuru ir krāsaina riņķa 
līnija. Riņķa līnijas tonis norāda, kur ir pasākuma  
norises vieta. Krāsu toņi izriet no logotipa toņiem.

Mēnešplānā tiek apkopoti Nautrēnu apvienības 
pārvaldes kultūras centra un tā struktūrvienību 
pasākumi viena mēneša garumā. Šo veidlapu var 
pielietot, lai atainotu viena temata pasākuma norisi 
dažādās struktūrvienībās.

Mēnešplāniem ir divas variācijas. 1.variācijā 
mēnešplāna fons ir balts, ar gaiši pelēkiem 
elementiem. 2.variācijā mēnešplāna fons ir gaiši 
pelēks, ar baltiem elementiem.
Mēnešplāna veidlapa ir paredzēta A3 formātam, bet, ja 
to pieprasa dizains un grafiskā ideja, var lietot arī uz A2 
formāta.

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
23.lpp

1.variācijas piemērs

2.variācijas piemērs



4.3.MĒNEŠPLĀNA VEIDLAPAS IZMĒRS

1.variācijas apraksts. 
Logotips - primārais Kultūras centra logotips.
Mēneša vai pasākuma nosaukums - lielie burti, Arial 
šrifts, izmērs - atkarīgs no vārda garuma, bet lai ir 
uzskatāmi pamanāms, krāsu ieteicams izmantot  
izrietot no logotipu toņiem.
Norises vieta - GEOGROTESQUE šrifts, tonis 
atbilstoši norises vietas logotipam.
Pasākuma nosaukums - melni burti, Arial šrifts, 23 pt.
Pasākuma apraksts - melni burti, Arial šrifts, 12 pt.
Pasākuma ilustrācija - apaļa, d=45 mm (minimums 
d=30 mm), ap to riņķa līnija 4 mm bieza. Ik pēc viena 
pasākuma ap riņķa līniju tiek izvietoti stilizēti saules 
stari tādā tonī, kā riņķa līnija.
Fonā tiek pielietots gaiši pelēks grafisks saules 
elements, novietojot to tā ,lai veidotos harmoniska 
sasaiste ar pasākuma ilustrācijām.

2.variācijas apraksts.
 Logotips - sekundārais Kultūras centra logotips.
Pasākuma ilustrācija - apaļa, d=45 mm, ap to riņķa 
līnija 4 mm bieza.

Katras veidlapas apakšējā labajā stūrī ir informācija 
par pasākuma fotografēšanu un filmēšanu.

Pārējie nosacījumi atbilst no 1.variācijas veidlapas 
apraksta.

Pasākuma ilustrācijas un burtu lielums var mainīties 
atkarībā no veidlapas izmēra un pasākumu skaita.

Fons - gaiši pelēks ar divu izmēru baltiem apļiem.

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
24.lpp

1.variācijas veidlapa

2.variācijas veidlapa



4.4.AFIŠU VEIDLAPA, VERTIKĀLS NOVIETOJUMS

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
25.lpp

1.variācijas piemērs

2.variācijas piemērs

Nautrēnu apvienības pārvaldes Kultūras centram un tā 
struktūrvienībām ir vienāda dizaina afišas, bet, 
pielietojot krāsas no struktūrvienību logotipiem, katra 
saglabā savu individualitāti.

1.variācijā ap ilustrāciju ir stilizēti saules stari 
struktūrvienības logotipa tonī. Balts fons.

Afišām ir četras variācijas, lai katra struktūrvienība 
dizainu var pielāgot konkrētā pasākuma noskaņai un 
tēlam. 

Katras afišas dizains ietver pasākuma ilustrāciju apļa 
formā. Afišu var papildināt ar citām - mazāka izmēra - 
ilustrācijām apļa formā, kura tiek novietota pasākuma 
apraksta zonā. 

2.variācijā ap ilustrāciju labajā pusē, pusaplī, ir izvietoti 
elementi  struktūrvienības logotipa tonī. Balts fons.



4.4.AFIŠU VEIDLAPA, VERTIKĀLS NOVIETOJUMS

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
26.lpp

3.variācijas piemērs

4.variācijas piemērs

3.variācijā afišas fonā ir divu izmēru gaiši pelēki apļi, 
afišas kājenes fons ir balts.
4.variācijā afišas fonā ir divu izmēru gaiši pelēki apļi, 
kurus labajā pusē papildina struktūrvienības tonī 
iekrāsotie apļi. Afišas kājenes fons ir balts.

Afišu veidlapa ir paredzēta A3 formātam, bet, ja to 
pieprasa dizains un grafiskā ideja, var lietot arī uz A4 
un A2 formāta.



4.5.AFIŠU VEIDLAPU IZMĒRS, VERTIKĀLS NOVIETOJUMS

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
27.lpp

1.variācijas veidlapa

2.variācijas veidlapa

Katra struktūrvienība afišas pamata dizainā izvēlas 
sava logotipa toni.

Pasākuma nosaukums - lielie burti, Arial Bold šrifts, 
izmērs - atkarīgs no vārda garuma, bet lai ir uzskatāmi 
pamanāms, burtu krāsa tāda pati kā datumam un 
norises vietai.
Pasākuma apraksts, norāda laiku- melni burti, Arial 
šrifts, burtu izmērs atkarīgs no teksta garuma. 
Pasākuma laiks un cita svarīga informācija - Arial Bold 
šriftā.
Logot ipa zona - v ieta logot ipiem un ci t iem 
komentār iem par  pasākuma organizēšanu, 
atbalstīšanu, sponsorēšanu.  

2.variācijas apraksts.
Elementi - ap ilustrācijas attēlu vienādā attālumā no 
apļa centra tiek novietoti pieci elementi: 1. d=50 mm, 
2.d=40 mm, 3.d=30 mm, 4.d=25mm, 5.d=25 mm 
(atbilst A3 formātam). Pārējie nosacījumi atbilst no 
1.variācijas veidlapas apraksta.

1.variācijas apraksts. 

Pasākuma ilustrācijas un burtu lielums var mainīties 
atkarībā no veidlapas izmēra.

Pasākuma ilustrācija - apaļa, d=185 mm (A3 
formātam).

Datums un norises vieta - kreisajā augšējā stūrī, var 
pievienot arī pasākuma laiku. Burtu krāsa pieskaņota 
ilustrācijai, Arial šrifts, 36 pt. 



4.5.AFIŠU VEIDLAPU IZMĒRS, VERTIKĀLS NOVIETOJUMS

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
28.lpp

3.variācijas veidlapa

4.variācijas veidlapa

Vispārīgie teksta noformēšanas nosacījumi atbilst no 
1.variācijas veidlapas apraksta.

3. un 4.variācijas apraksti.

Pasākuma ilustrācijas un burtu lielums var mainīties 
atkarībā no veidlapas izmēra.



4.6.AFIŠU VEIDLAPA, NOVIETOJUMS PIELĀGOTS WEB VIDEI

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
29.lpp

1.variācijas veidlapa

2.variācijasveidlapa

Informācija ir vieglāk uztverama, ja tā tiek pasniegta 
atbilstoši videi. Tāpēc divas afišu variācijas ir 
izstrādātas atbilstoši WEB vides īpatnībām - formātā 
960x 960 px.

Datums un norises vieta - kreisajā augšējā stūrī, var 
pievienot arī pasākuma laiku. Burtu krāsa pieskaņota 
ilustrācijai, Arial šrifts, 22 pt. 

Pasākuma nosaukums - lielie burti, Arial Bold šrifts, 
izmērs - atkarīgs no vārda garuma, bet lai ir uzskatāmi 
pamanāms, burtu krāsa tāda pati kā datumam un 
norises vietai.

Afišu dizains ir tāds pats, kā vertikālajām afišu 
veidlapām.   

1.variācijas apraksts. 

Pasākuma ilustrācija - apaļa, d=420 px (110 mm), ap 
ilustrāciju ir stilizēti saules stari.

Pasākuma apraksts, norāda laiku- melni burti, Arial 
šrifts, burtu izmērs atkarīgs no teksta garuma. 
Pasākuma laiks un cita svarīga informācija - Arial Bold 
šriftā.

2.variācijas apraksts.
Pasākuma ilustrācija - apaļa, d=470 px (124 mm). 
Pārējie nosacījumi atbilst no 1.variācijas veidlapas 
apraksta.

Logot ipa zona - v ieta logot ipiem un ci t iem 
komentār iem par  pasākuma organizēšanu, 
atbalstīšanu, sponsorēšanu.  



4.7.AFIŠU VEIDLAPA, IKGADĒJIE PASĀKUMI

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
30.lpp

Pīterdīna Rogovkā, piemērs

Nautrēnos norisinās Pīterdīna Rogovkā, kas allaž 
godina novadnieku Pēteri Jurciņu.Ilustrējot pasākumu, 
afišas dizainā ir ievietota Pētera Jurciņa fotogrāfija un 
norāde par viņu. Afišas fons ir dzeltenā krāsā,kas ir 
mantots no iepriekšējiem gadiem. Pasākuma 
nosaukums ir rakstīts tādā šriftā, kas afišu atšķir no 
citām. 

Logot ipa zona - v ieta logot ipiem un ci t iem 
komentār iem par  pasākuma organizēšanu, 
atbalstīšanu, sponsorēšanu.

Pasākuma ietvaros norisinās Literatu konkurss. 
Konkursa afišas izmērs ir 263 x 156 mm, tā ietver 
P.Jurciņa fotogrāfiju, pasākuma nosaukumu un kādu 
viņa citātu. Citāts - teksts centrēts, melni burti, Arial Bolt 
šriftā, 24 pt. Burtu lielums var mainīties atkarībā no 
citāta garuma. 

Datums - atrodas kreisajā augšējā stūrī zem 
nosaukuma. Arial šrifts, 58 pt, krāsa tāda pati, kā citām 
informatīvām ikonām afišā, pieskaņota kopējam tēlam.

Norises vietas ikona, apļi - vienotā krāsā ar datumu.

Informācija par pasākumiem - norises vietu apzīmē 
ikona, zem tās apraksts, cikos un kas norisināsies, 
Arial šrifts, 30 pt.

Afišas apraksts.

Afišu veidlapa ir paredzēta A3 formātam, bet ,ja to 
pieprasa dizains un grafiskā ideja, var lietot arī uz A4 
un A2 formāta. Burtu lielums var mainīties atkarībā no 
veidlapas izmēra.

Ikgadēji pasākumi stiprina un izkopj tradīcijas. Arī 
Nautrēnu apvienības pārvaldes Kultūras centru 
struktūrvienības organizē pasākumus, kuri norisinās ik 
gadu. 

Literatu konkurss, piemērs



4.7.AFIŠU VEIDLAPA, IKGADĒJIE PASĀKUMI

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
31.lpp

Tautys muzikantu saīts
večerinka O, bļaka!, piemērs

Norises vieta - melni burti, Arial šrifts, 32 pt.
Norises vietas ikona - vienotā krāsā ar datumu.

Afišas fonā ir viens no populārākajiem večerinku 
mūzikas instrumentiem - akordeons. Afišas dizainu 
papildina ilustrācija ar tautas muzikantiem, kuru var 
mainīt. Pasākuma nosaukuma atraktīvais šrifts norāda 
par pasākuma veidu - večerinku, kurā valda dejas un 
pozitīva atmosfēra.

Datums un laiks - atrodas kreisajā pusē zem 
pasākuma nosaukuma. Arial šrifts, 50 pt, krāsa tāda 
pati, kā citām informatīvām ikonām afišā, pieskaņota 
kopējam tēlam.

Pasākumā tiek godāta tautas mūzika un tradīcijas.

Logot ipa zona - v ieta logot ipiem un ci t iem 
komentār iem par  pasākuma organizēšanu, 
atbalstīšanu, sponsorēšanu.
Afišas veidlapa ir paredzēta A3 formātam, bet, ja to 
pieprasa dizains un grafiskā ideja, var lietot arī uz A4 
un A2 formāta. Burtu lielums var mainīties atkarībā no 
veidlapas izmēra.

Afišas apraksts.

Vēl viens tautisks pasākums Nautrēnos ir Tautys 
muzikantu saīts - večerinka O, bļaka!

Pasākuma apraksts, dalībnieki - teksts Arial šriftā, 
burtu lielums atkarīgs no teksta garuma,minimums 24 
pt. Uzskaitot dalībniekus, starp tiem tiek ievietota 
smilšu krāsas ikona - aplis. Izmērs atkarīgs no teksta 
burtu lieluma.

Tautys muzikantu saīts
večerinka O, bļaka!, veidlapa



4.7.AFIŠU VEIDLAPA, IKGADĒJIE PASĀKUMI

LOGOTIPA VADLĪNIJAS
32.lpp

1.variācijas piemērs

Bērzgalē izkopj senās Saimnieču dienas tradīcijas, un 
ik gadu tiek svinēta Annas diena. Katru gadu Annas 
dienas svinībās notiek tirdziņš un Sv.mise Bērzgales 
Sv.Annas Romas katoļu baznīcā, tāpēc afišas veidlapā 
ir ilustrācijas no spilgtākajiem pasākuma notikumiem.

1.variācijas apraksts
Fons ir dažādos gaiši zaļos toņos. Gaiši zaļā ir dabas 
krāsa, rosina uz darbošanos, tāpēc ir piemērota 
Saimnieču dienai. Rada arī vasarīgu noskaņu.

Norises vieta - melni burti, Arial šrifts, 24 pt.

Datums - atrodas kreisajā augšējā stūrī. Arial šrifts, 75 
pt, krāsa tāda pati, kā citām informatīvām ikonām afišā, 
pieskaņota kopējam tēlam.

Pasākuma apraksti - teksts Arial šriftā, burtu lielums 24 
pt, Arial Bold šriftā izcelta svarīgākā informācija.

Laiks - atrodas kreisajā augšējā stūrī zem datuma. 
Arial šrifts, burtu izmērs - tāds, lai tā teksta garuma 
malas līdzinātos ar datuma garumu, krāsa tāda pati, kā 
datuma tekstam.
Norises vietas ikona - vienotā krāsā ar datumu.

Zem ilustrācijām norāda tirdziņa un Sv.mises laiku.
Logot ipa zona - v ieta logot ipiem un ci t iem 
komentār iem par  pasākuma organizēšanu, 
atbalstīšanu, sponsorēšanu.

Afišu veidlapa ir paredzēta A3 formātam, bet, ja to 
pieprasa dizains un grafiskā ideja, var lietot arī uz A4 
un A2 formāta. Burtu lielums var mainīties atkarībā no 
veidlapas izmēra.

2.variācijas apraksts.
Fons ir neitrāli balts, izceļot galveno pasākuma 
notikumu ilustrācijas. Pārējie nosacījumi atbilst no 
1.variācijas veidlapas apraksta.

2.variācijas piemērs
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