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Olaines novada
vizuālā identitāte
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Logotips
Olaines novada vizuālās identitātes vadlīnijas veidotas, lai nodrošinātu 
vienotu stila lietojumu un atpazīstamību dažādos iekšējās un ārējās 
komunikācijas materiālos.

Logotips ir viens no identitātes galvenajiem pamatelementiem.
Tajā attēlota stilizēta dzērvene, kas raksturo Olaines novada ģeogrāfisko 
novietojumu – blakus purviem un vēsturi – kūdras ieguvi, kas saistīta ar 
novada pirmssākumiem.

Dzērvenes apakšējā daļa (kātiņš) simboliski akcentē darāmos un jau 
padarītos darbus. Abi simboli kopā veido stilizētu cilvēku.

zaļš
Olaines novads
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zaļš
Novada novietojums blakus 
purviem un mežiem. Novada 
teritorijā atrodas dabas 
liegums – Melnā ezera purvs

Trīs atslēgvārdi raksturo Olaines novadu

Logotipa ideja
un sauklis

aktīvs
Olaines pilsētas attīstības 
dimanika, aktivitātes novada 
izaugsmei, sporta, kultūras un 
izglītības sasniegumi

industriāls
Novada ekonomiskā 
izaugsme, Olaines pilsētas 
ķīmiskā industrija un ražotņu 
attīstība. Tās ir arī darbavietas 
iedzīvotājiem
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Saukļa zīme

industriāls zaļš
Olaines novads Olaines novads

industriāls
Olaines novads

Olaines novads

Olaines novads
virsraksts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Ut in auctor mi. Cras non accumsan mauris, eu 

dictum arcu. Nunc eget arcu viverra, tristique augue 
sed, convallis magna. Pellentesque laoreet porta 

aliquam. Phasellus viverra neque quis ullamcorper 
hendrerit. Donec ornare eget turpis non mattis. 

Lai izceltu logotipa ideju, maketos rekomendējams lietot saukļa zīmi. 
Tā sastāv no Olaines novada atslēgvārdiem. Krāsu dalījums atbilstoši 
pamatkrāsu lietojumam, sk. 9. lpp. Teksts, zīmes forma un novietojums 
var mainīties atbilstoši maketa saturam

Piemērs 
saukļa zīmes 
lietojumam

aktīvs
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Logotipa struktūra

Logotipa uzbūves režgis vienlaicīgi ir arī tā aizsardzības laukums.
Lai saglabātu logo uztveramību, ap to ieteicams atstāt tā saukto 
aizsardzības zonu jeb brīvu laukumu (ar pelēko)

Dzērvenes daļas uzbūves režģis



 • 6 •

Logotipa lietojuma 
versijas

Vertikālais logo

Inversais logotips.
Izvietojams uz 
krāsainiem foniem
vai neitrāliem 
attēliem. 
Fons nedrīkst 
traucēt logotipa 
uztveramībai

Pilnkrāsu logotips
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Horizontālais logotips
Tiek lietots identiski vertikālajai versijai. Tam ir pilnkrāsu, melnbaltais un 
inversais varinats. Piemērots horizontāliem maketu laukumiem

Inversā horizontālā 
logotipa lietojuma 
piemērs
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Logotips svešvalodās

Atbilstoši maketa valodai, tiek lietots arī logotips.
Svešvalodu logotipa lietojums ir identisks latviešu valodas versijai

Horizontālā logotipa 
lietojuma piemērs



 • 9 •

Krāsas

CMYK 0.100.80.0 
Pantone 1788
RGB 228.0.43

CMYK 0.0.0.90 
Pantone Black 7
RGB 60.60.60

CMYK 100.0.70.30
Pantone 341
RGB 0.119.87

Pamatkrāsas

aktīvs
DZĒRVEŅU FESTIVĀLS

aktīvs

zaļš

industriāls
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CMYK 0.100.30.30 
Pantone 200
RGB 177.0.76

CMYK 0.0.0.40 
Pantone 
Cool Gray 5
RGB 153.153.153

Papildkrāsas

CMYK 0.60.100.0 
Pantone 144
RGB 239.124.0

CMYK 0.5.15.20 
Pantone 
Warm Gray 2
RGB 217.209.192

CMYK 55.50.80.0 
Pantone 4505
RGB 138.122.74

CMYK 80.0.100.25 
Pantone 362
RGB 9.136.43

Olaines novads
virsraksts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Ut in auctor mi. Cras non accumsan mauris, eu 

dictum arcu. Nunc eget arcu viverra, tristique augue 
sed, convallis magna. Pellentesque laoreet porta 

aliquam. Phasellus viverra neque quis ullamcorper 
hendrerit. Donec ornare eget turpis non mattis. 

zaļš
Olaines novads

Papildkrāsu
lietojuma piemērs
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Burti
Core Rhino
abcdefghijklmnoprstuvz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ1234567890
abcdefghijklmnoprstuvz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ1234567890
abcdefghijklmnoprstuvz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ1234567890

Myriad Pro
abcdefghijklmnoprstuvz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ1234567890
abcdefghijklmnoprstuvz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ1234567890
abcdefghijklmnoprstuvz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ1234567890

aktīvs
Olaines novads
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Attēli
Attēlu izvēlē ieteicams dot priekšroku Olaines novadu, tā pasākumus, 
kultūras, izglītības, sporta dzīvi vai tml. raksturojošas fotogrāfijas

aktīvs
Olaines novads

Piemēri 
fotogrāfiju atlasē


