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Logotips

Pamatlogotips
Logotips ir kopienas būtiskākais un vērtīgākais simbols. Pareiza izmantošana 
veido tās tēlu. Bruknas kopienas logotips sastāv no grafiskās zīmes ar 
novietojumu virs nosaukuma un apakšnosaukuma. 

Grafiskās zīmes forma ir neregulāra. Zīmes centrā ir redzams Svēto Apustuļu 
kapelas krusts, ko veido raksts no dažāda izmēra un formas mazākiem 
četrstūriem. Logotipa rakstība atvasināta no fonta Cymbria.  



Logotips

Minimālais drošības laukums

Zīme

Lai logotips būtu nolasāms, šajā shēmā ir noteikts logotipa un  
zīmes minimālais attālums līdz citiem grafiskiem elementiem.

Pamatlogotips Horizontāla logotipa versija



Logotips

Mazākais pieļaujamais izmērs

21 mm 33 mm 10 mm

Logotipa pieļaujamie minimālie izmēri ir atkarīgi no drukas veida (digitālā druka, sietspiede, 
ofseta druka, fleksogrāfija u. tml.), apdrukājamo materiāla tehniskajām īpašībām (piem., 
papīrs, plastmasa u. tml.) un poligrāfijas kvalitātes parametriem (avīze, žurnāls vai albums).

Lai logotipa apakšnosaukums digitālās drukas meteriālos būtu ērti izlasāms, ievērot tā 
definēto minimālo izmēru. Maksimālais izmērs nav noteikts.

Pamatlogotips

21 x 17,696 mm

Horizontāla logotipa versija

33 x 9,894 mm

Zīme

10 x 10 mm



Logotips

Nepareizs lietojums

CITI GRAFIKI ELEMENTI KĀ, 
TEKSTS, LOGOTIPS, LĪNIJAS.

Jebkāda logotipa proporciju un elementu savstarpējo novietojumu maiņa ir 
nepareizs logotipa lietojums. Nav pieļaujams mainīt logotipa lasīšanas virzienu 
un lietot nosaukumu ar apakšnosaukumu bez grafiskās zīmes. Ievērot logotipa 
definēto drošības laukumu! 



Krāsas

Pilnkrāsu lietojums
Krāsas ir otrs svarīgākais zīmola atpazīstamības elements. 
Zīmola krāsu karte palīdz precizēt īstos toņus.
Logotipa pamatkrāsas ir oranžā un tumši pelēkā. 
Primārā fona krāsa ir baltā, lieto visos iespējamajos gadījumos.
Sekundārā fona krāsa ir tumši pelēkā, piemēram, darba krekliem.

Krāsains pamatlogotips Pamatlogotips uz fona 

UZ KRĪTOTA PAPĪRA
Pantone 7413 C
cmyk (1,60,98,4)

UZ NEKRĪTOTA PAPĪRA
Pantone 7413 U
cmyk (0,44,81,2)

WEB
RGB (220,134,51)
hsl (29,71%,53%)
#dc8633

UZ KRĪTOTA PAPĪRA
Pantone 425 C
cmyk (0,0,0,80)

UZ NEKRĪTOTA PAPĪRA
Pantone 426 U
cmyk (0,0,0,82

WEB
RGB (84,88,90)
hsl (200,3%,34%)
#54585a



cmyk (0,0,0,80)

cmyk (0,0,0,45)

Krāsas

Melnbaltais pustoņu logotips
Melnbaltās pustoņu logotipa versijas izmantojamas gadījumos, 
ja tehnikso iemeslu dēļ nav iespējama krāsaina logotipu 
lietošana, piemēram, melnbaltajā presē.

Melnbalts vienkrāsas
pustoņu pamatlogotips 

Inversais melnbalts vienkrāsas
pustoņu pamatlogotips 



Krāsas

Melnbaltais vienkrāsas logotips

cmyk (0,0,0,100)

Melnbaltās vienkrāsas logotipa versijas izmantojamas 
gadījumos, ja tehnikso iemeslu dēļ nav iespējama melnbalto 
pustoņu logotipu lietošana, piemēram, faksa ziņojumos.

Melnbalts vienkrāsas
pamatlogotips 

Inversais melnbalts vienkrāsas
pamatlogotips 



Krāsas

Logotips uz attēla
Krāsainu logotipu vai zīmi paredzēts lietot uz attēla, ja to pārklāj balts, caurspīdīgs fons.
Baltu logotipu vai zīmi paredzēts lietot uz attēla, ja to pārklāj silti melns, caurspīdīgs fons.

Krāsains pamatlogotips
uz gaiši caurspīdīga fona 

Balts pamatlogotips
uz tumši caurspīdīga fona 

Transparency 40%Transparency 85%



Krāsas

Nepareizs lietojums
Logotipa elementu krāsas nav pieļaujams mainīt vietām, apvienot un aizstāt ar 
citām. Nevienu no logotipa versijām nelietot uz kontrastējoši raiba fona. 



PALDIES!

https://rosenso.com
https://demiloro.com

