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Šīs vadlīnijas paredzētas, lai izskaidrotu 
Valmieras zīmola dizaina pamata principus un 
to lietošanu. Tās palīdzēs sagatavot kvalitatīvus 
materiālus un nodrošināt zīmola konsekvenci. 

To pareiza lietošana nodrošinās ilgtspējīgu 
zīmola komunikāciju.
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Sauklis Dzīvojam zaļi! kā latviešu valodas 
metafora īsi, trāpīgi un tieši pasaka to, ko mēs, 
strādājot pie zīmola, tā izstrādes sākumā 
secinājām par Valmieru. Valmiera ir vieta, kur 
visu (mācīties, strādāt, dzīvot, atpūsties…) var 
darīt labāk, bet tas ir gari, sadrumstaloti un 
neinteresanti. Saukļa Dzīvojam zaļi! spēks 
slēpjas tā īsumā un vienkāršībā, un tas 
palīdzēs daudz vieglāk atcerēties pilsētas 
zīmola galveno domu.  

Evergreen city — tas simbolizē Valmieru kā 
mūžam aktuālu pilsētu, ar jaunām idejām un 
jauniem mērķiem. Veiksmes, panākumu un 
popularitātes iespēju pilsēta. 

Dzīvojam zaļi! ietver trīs aicinājumus: 

Ekoloģisko aicinājumu Dzīvojam zaļi! — 
būt atbildīgiem par vidi, kurā dzīvojam, 
un lepoties ar to. 

Labklājības aicinājumu Dzīvojam zaļi! — 
tiekties uz izaugsmi un labklājību. 

Dzīvesprieka aicinājumu Dzīvojam zaļi! — 
lepoties ar sasniegumiem un priecāties 
par tiem ik dienu. 

Zīmola komunikācijā tas  
izmantojams divos līmeņos: 

Tekstuāli — kā apstiprinājuma frāze īsiem, 
asprātīgiem apgalvojumiem par Valmieru un 
valmieriešiem, kā arī kā noslēdzošais elements 
dažādos komunikācijas materiālos. 

Dizainā — kā zīmogs, dzīves kvalitātes un 
Valmieras pilsētas filozofiju raksturojoša zīme.  

Dzīvojam 
zaļi!
(EN) Evergreen city
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Daba 
Vērtība

Labklājība 
Izaugsme

Dzīvesprieks 
Sasniegumi

Izaugsmes 
medaļa
Zaļa dzīvošana veidojas, svinot to, 
kas sasniegts, tiecoties pēc tālākas 
izaugsmes un gādājot par to, kas 
mums uzticēts. Tādēļ Valmieras 
zīmola pamatā ir medaļas simbols, 
kas spēj apbalvot esošos 
sasniegumus, motivēt sasniegt 
jaunus mērķus un iezīmēt to, kas 
Valmierai ir dārgs. 

Pilsētas galvenās vērtības — daba un 
katra iedzīvotāja labklājība — ir  
pamats, uz kā balstīta gan Valmieras  
pilsētas ikdiena, gan nākotnes mērķi.  

Zīmola galvenais elements — 
logotips — gan lepojas ar šiem 
principiem, gan vēsta par 
panākumiem, pārliecību par līdz šim 
paveikto un tālāku izaugsmi.
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Nature 
Value

Prosperity 
Growth

Joy of life 
Achievement

The Growth 
Medal 
Green living evolves, celebrating 
accomplishments to date, striving for 
further growth and taking care of the 
things that we have been entrusted 
with. Therefore, Valmiera’s brand is 
based on the symbol of a medal that 
can serve as an award for current 
achievements, motivation to attain 
new goals, and exemplify the things 
that mean the most to Valmiera. 

The city’s main values of nature and 
each resident’s welfare are the basis 
for the City of Valmiera’s daily life 
and future goals. 

The brand’s main element —  
the logo — not only showcases these 
principles, but also communicates 
accomplishments, as well as 
confidence in the work done to date 
and future growth and prosperity.
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Valmieras logo ir lakonisks un viegli 
atpazīstams. Logotips rāda Valmieru kā 
drošu, stabilu, mērķtiecīgu, pārliecinošu, 
modernu pilsētu. 

Kā primārais zīmola komunikācijas 
instruments tas iepazīstina ar materiālu 
piederību gan formālās, gan neformālās 
situācijās, tomēr neformālā vidē tam 
palīgā nāk no tā atvasinātais simbols. 

Valmieras logo ietver Valmieras  
simbolu — izaugsmes medaļu 
(skaidrojumu skatīt 6. un 16. lpp), 
simbolizējot trīs Valmierai būtiskus 
principus: dabu kā vērtību, labklājību un 
dzīvesprieku. 

Valmieras 
logo
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Pārliecinies, lai logo drošības 
zonā nekad netiktu novietoti 
citi elementi.

Logo  
drošības 
zona
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Uz krāsainiem foniem 
Valmieras logo tiek lietots 
gaišs (Sniega baltais), uz 
gaiša fona — tumšs (Gaujas 
zilais). 

Tumši zila fona gadījumā 
iespējams izmantot 
Valmieras zelta toni. 

Logo 
krāsas
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Logo un 
fotogrāfija
Izvēloties fotogrāfijas, 
vienmēr pārliecinies, ka ir 
pietiekams kontrasts starp 
attēlu un logo. 
Uz fotogrāfijām tas 
vienmēr ir baltā krāsā.



Valmiera  —  Zīmola vadlīnijas 13

Logo melnā un 
baltā versija
Tehnisku ierobežojumu gadījumā 
izmantojam Valmieras logo 
melno vai balto versiju. Atkarībā 
no fona tumšuma pakāpes 
izvēlamies balto vai melno (80% 
black) simbola versiju tā, lai 
tiktu saglabāts visaugstākais 
kontrasts starp simbolu un fonu. 

Tumšā logo versija tiek 
izmantota, kad fona tonalitāte 
nepārsniedz 30%.
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13 mm / 80 px platums

�14

Vienmēr pārliecinies, ka logo 
nav mazāks par norādīto 
izmēru, lai tas būtu viegli 
atpazīstams un nolasāms. 

Logo 
minimālais 
izmērs
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Lai Valmieras zīmols 
saglabātu atpazīstamību un 
konsekvenci visos materiālos, 
pārliecinies, ka logo netiek 
lietots kādā no šiem veidiem.

Neizmantot 
krāsu pāreju

Nemainīt elementu 
novietojumu

Nenovietot 
logo slīpi

Nenoņemt esošus 
elementus

Nesaspiest 
logo

Nemainīt atstarpes 
starp burtiem

Neizmantot 
konturējumu

Nepievienot papildu 
elementus

Neizmantot 
citās krāsās

Nepareizs 
logo 
lietojums
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Valmieras simbols ir vienkāršs un unikāls. 
Tā pamatā atrodama ideja par Valmieras 
medaļu, kas svin panākumus un izaugsmi.  

Rombs atspoguļo četras debespuses, kas 
simbolizē Valmieras atvērtību, izaugsmi un 
centriskumu. Tajā pašā laikā rombs skaidri 
iezīmē četras sienas, kas kalpo kā 
piederības zīme mājām.  

Primāri materiālu komunikācijā izmantot 
vārdzīmi, tomēr simbols var kļūt par 
prominentu dizaina sastāvdaļu kā satura 
konteiners vai elements. 

Apģērbā vai citos suvenīros, kas tiek 
izmantoti ikdienā, tas var tikt izmantots 
primāri, jo komunikācijā informāciju nes 
netieši — veicinot un paļaujoties uz 
atpazīstamību.

Izaugsmes medaļa
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Pārliecinies, lai simbola 
drošības zonā nekad netiktu 
novietoti citi elementi.

Simbola 
drošības zona

X

X

X X

1/6X

X
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Uz krāsainiem foniem 
Valmieras simbols tiek 
lietots gaišs (Sniega 
baltais), uz gaiša fona — 
tumšs (Gaujas zilais). 

Tumši zila fona gadījumā 
iespējams izmantot 
Valmieras zelta toni.

Simbols un 
fona krāsa
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Prominenta simbola 
lietojuma gadījumā 
kombinācijā ar Sniega balto 
fonu iespējama tā elementu 
atdalīšana, izmantojot 
definētās krāsas. 

Šajā lietojumā 
rekomendējam izvairīties no 
Gaujas tumši zilā toņa.

Simbols 
un krāsu 
kombinācijas
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Simbols un 
fotogrāfija
Izvēloties fotogrāfijas, 
vienmēr pārliecinies, ka ir 
pietiekams kontrasts starp 
attēlu un simbolu. 
Uz fotogrāfijām tas 
vienmēr ir baltā krāsā.
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Tehnisku ierobežojumu gadījumā 
izmantojam Valmieras simbola 
melno vai balto versiju. Atkarībā 
no fona tumšuma pakāpes 
izvēlamies balto vai melno (80% 
black) simbola versiju tā, lai 
tiktu saglabāts visaugstākais 
kontrasts starp simbolu un fonu. 

Tumšā simbola versija tiek 
izmantota, kad fona tonalitāte 
nepārsniedz 30%.

Simbola melnā 
un baltā versija
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Vienmēr pārliecinies, ka 
simbols nav mazāks par 
norādīto izmēru, lai tas 
būtu viegli atpazīstams un 
nolasāms. 

Minimālais 
simbola izmērs

3 mm / 17 px platums
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Neizmantot 
krāsu pāreju

Nepievienot ēnu 
vai citus efektus

Nenovietot 
simbolu slīpi

Nenoņemt 
esošus elementus

Nesaspiest 
simbolu

Nemainīt atstarpes 
starp elementiem

Neizmantot 
konturējumu

Nepievienot 
papildu elementus

Neizmantot 
nedefinētās krāsas

Nepareizs 
simbola 
lietojums

Lai Valmieras zīmols 
saglabātu atpazīstamību un 
konsekvenci visos materiālos, 
pārliecinies, ka logo netiek 
lietots kādā no šiem veidiem.
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IEPIRKUMU
NODAĻA

FINANŠU
DIENESTS

PILSĒTAS
PAŠVALDĪBA

�26

Struktūrvienību 
adaptācija
Valmieras vizuālās identitātes 
ietvaros ir iespēja iekļaut 
dažādu struktūrvienību  
nosaukumus, kas apvienoti 
kopā ar logotipu.



Valmiera  —  Zīmola vadlīnijas�27

Struktūrvienību 
adaptācija
Pārliecinies, lai 
struktūrvienības logotipa 
drošības zonā nekad 
netiktu novietoti citi 
vizuālie elementi. FINANŠU

DIENESTS

X

X0.5XX

Burtveidols: 
National 2 Regular 
All caps 

Burtu retinājums: 
34%
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Zīmoga elementu veido aplī 
izvietots saturs, kura pamatā 
izmantots National 2 Regular 
burtveidols. 

Satura vienības nodala rombi, 
kas aizgūti no logo.

Zīmogs – 
Dzīvojam zaļi!
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Materiālos, kas primāri ir 
angliski, zīmogs tiek lietots 
pagriezts par 180˚.

Zīmogs – 
Evergreen city!

180˚
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Pārliecinies, lai zīmoga 
drošības zonā nekad netiktu 
novietoti citi vizuālie elementi. 
Izņēmumu gadījumos tas var 
pārklāt citu grafisko elementu, 
tomēr rekomendējam 
izvairīties no situācijām, kurās 
zīmogs atrodas tieši blakus vai 
iespiests starp elementiem. 

Rombu pozīcijā ievēro tikai 
divas pozīcijas — oriģinālu un 
45˚ pagrieztu stāvokli. 

Zīmoga 
drošības zona

D
zī

vo
ja

m  za ļi!    Evergreen city!
1r

1,25r1,75r

45˚0˚
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Zīmogu iespējams lietot 
dažādi, lai parādītu arī citus 
satura vēstījumus. Šādā veidā 
zīmogs ieņem daudz dzīvāku 
un brīvāku lietojumu.

Zīmoga 
lietojums
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Lietojot ģerboni ar 
identitātes elementiem, 
izvēlamies lietot līniju 
versiju.

Ģerboņa 
lietojums
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Pārliecinies, lai ģerboņa 
drošības zonā nekad netiktu 
novietoti citi elementi.

X

X
X

X X X

Ģerboņa 
drošības zona
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Uz krāsainiem foniem 
Valmieras ģerbonis tiek lietots 
gaišs (Sniega baltais), uz 
gaiša fona — tumšs (Gaujas 
zilais).

Ģerbonis un 
fona krāsa



Valmiera  —  Zīmola vadlīnijas�37

Vienmēr pārliecinies, ka 
ģerbonis nav mazāks par 
norādīto izmēru, lai tas 
būtu atpazīstams un 
nolasāms. 

Minimālais 
ģerboņa izmērs

10 mm / 35 px platums
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Neformālā vidē ģērbonis 
netiek lietots kopā ar 
Valmieras vārdzīmi, bet 
situācijās, kad šāds 
lietojums ir nepieciešams, 
materiāla ietvaros 
rekomendējam izvairīties 
lietot abus elementus cieši 
kopā, tā vietā iesakām 
izmantot distanci.

Ģerboņa un 
logo lietojums
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Krāsu palete veidota, 
respektējot Valmieras vēsturi 
un vērtības, par pamatu 
izmantojot atjaunotas karoga 
un ģerboņa krāsas. 

Nerekomendējam izmantot 
krāsas, variējot ar to 
procentuālo intensitāti, bet 
strādāt ar dzidriem toņiem gan 
grafiskos elementos, gan fonu 
izvēlē.

Pilnā krāsu 
palete

Saules dzeltenais 

Pantone 143 C 
CMYK 0/30/95/0 
RGB 237/176/0

Valmieras rudzupuķu zilais 

Pantone 2726 C 
CMYK 75/60/0/0 
RGB 70/70/219

Valmieras zelta tonis 

Pantone 4645 C 
CMYK 20/45/68/15 
RGB 158/120/77

Liepu zaļais 

Pantone 554 C 
CMYK 90/35/100/50 
RGB 19/85/50

Debesu zilais 

Pantone 292 C 
CMYK 58/26/0/0 
RGB 129/165/227

Piparmētru zaļais 

Pantone 3268 C 
CMYK 87/0/60/0 
RGB 69/163/114

Gaujas tumši zilais 

Pantone 540 C 
CMYK 100/57/12/72 
RGB 0/48/87

Sniega baltais 

Pantone White 
CMYK 2/1/1/0 
RGB 242/242/242
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Karoga krāsu 
pēctecība
Lai saglabātu saikni ar Valmieras 
vēsturisko mantojumu, divas no 
identitātes krāsām veidotas, par 
pamatu ņemot Valmieras karoga 
dzelteno un zilo toni, tos padarot 
nedaudz dzidrākus, lai iegūtu 
mūsdienīgāku un svaigāku sajūtu. 

Padarot zilo toni košāku, tas 
kļūst vieglāk nolasāms dažādos 
izmēros un no lielāka attāluma.

Valmieras saules dzeltenais 
#EDB000

Valmieras rudzupuķu zilais 
#4646DB
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Zilie 
toņi
Šī krāsa simbolizē 
labklājību un inteliģenci. 

Tonis veidots, 
iedvesmojoties no 
pilsētas karoga krāsas. 
Rudzupuķu zilais tonis 
vēsta arī par modernu 
pilsētu, kas tiecas uz 
attīstību un jaunradi.

Valmieras rudzupuķu zilais 
#4646DB

Debesu zilais 
#81A5E3



Valmiera  —  Zīmola vadlīnijas 43

Saules 
dzeltenais
Dzeltenais tonis simbolizē 
dzīvesprieku. Tas iegūts, 
balstoties uz vēsturiskā 
Valmieras karoga krāsām, var 
tikt asociēts ar Valmieras 
cilvēku aktīvo dzīvesveidu un 
pozitīvo skatījumu uz dzīvi.

Saules dzeltenais 
#EDB000
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Zaļie 
toņi
Zaļā krāsa Valmieras krāsu 
paletē reprezentē ekoloģiju, kā 
arī Valmierai nozīmīgo un 
ģerbonī redzamo koku — liepu. 

Piparmētru zaļais tonis 
veidots, iedvesmojoties no 
Valmieras sportistu tērpiem, 
kas simbolizē pilsētas 
sportistu sasniegumus.

Liepu zaļais 
#135532

Piparmētru zaļais 
#45A372
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Gaujas 
tumši zilais
Tumši zilais tonis, kas 
aizgūts no Gaujas, veido 
asociāciju ar korporatīvo 
un uzņēmējdarbības vidi.

Gaujas zilais 
#003057
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Valmieras 
zelta tonis
Tonis iegūts no zelta lauka 
simbolikas, kas redzama 
Valmieras ģerbonī. 
Zelta krāsas paralēles 
meklējamas arī medaļā, kas 
atspoguļo pilsētas un tās 
iedzīvotāju panākumus.

Valmieras zelta tonis 
#9E784D
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Lai nodrošinātu zīmola 
konsekvenci, esam definējuši 
krāsu kombinācijas, no kurām 
rekomendējam neatkāpties.  

Tumša un gaiša fona gadījumā  
pieļaujams brīvs paletes toņu 
izmantojums. Tomēr 
nerekomendējam viena 
materiāla (plaknes) ietvaros 
izmantot vairāk par trīs toņiem.

Krāsu 
kombinēšana – 
neitrāls fons
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Krāsu 
kombinēšana – 
krāsains fons
Krāsaina fona gadījumā 
rekomendētās kombinācijas ir  
limitētākas. 

To neievērošana var 
rezultēties disharmoniskā 
krāsu kombinācijā.
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Palete – 
bizness 
Formālai biznesa videi un 
komunikācijai iesakām 
pieturēties pie vēsās paletes, 
ko akcentē zelta tonis. 

Šim dalījumam ir 
rekomendējošs raksturs, jo 
mērķtiecīga paletes 
sadrumstalošana var nepilnīgi 
atspoguļot kopējo Valmieras 
krāsu paleti.
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Palete – 
kultūra 
Zelta tonis kombinācijā ar 
piesātināto zaļo — klasisks un 
ieturēts.  

Šim dalījumam ir 
rekomendējošs raksturs, jo 
mērķtiecīga paletes 
sadrumstalošana var nepilnīgi 
atspoguļot kopējo Valmieras 
krāsu paleti.
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Palete – 
daba 
Koši zaļie un zilie toņi veido 
paleti, ar kuras palīdzību 
varam runāt par Valmieras 
dabas resursiem. 

Šim dalījumam ir 
rekomendējošs raksturs, jo 
mērķtiecīga paletes 
sadrumstalošana var nepilnīgi 
atspoguļot kopējo Valmieras 
krāsu paleti.
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Palete – 
tūrisms 
Koša, uzmanību piesaistoša 
kombinācija, kas jau ir 
pazīstama Valmieras viesiem. 

Šim dalījumam ir 
rekomendējošs raksturs, jo 
mērķtiecīga paletes 
sadrumstalošana var nepilnīgi 
atspoguļot kopējo Valmieras 
krāsu paleti.
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Zīmola 
dizains
Zīmola stāsts 
Logo 
Simbols 
Struktūrvienības 
Zīmogs 
Ģerbonis 
Krāsa 
Elementi 
Tipogrāfika 
Izklājums 
Papīrs 
Fotogrāfija 
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Elementi, kas veido medaļu — 
taisnstūris un rombs — tiek 
izmantoti, lai atspoguļotu 
dažādās nozares, intereses un 
sasniegumus, kas veido 
Valmieru.

Medaļas 
elementi
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Elementi savstarpēji iedarbojas 
saskaroties, bet ne pārklājoties. 
Tie aizņem vienu plaknes slāni. 

Atsevišķās situācijās elementi 
var tikt izkadrēti ārpus materiāla 
robežām, tomēr rekomendētais 
ārējo atdures punktu skaits 
elementam ir divi. 

Medaļas 
elementi – 
princips

1 Savstarpējie saskares punkti 2 Ārējie atdures punkti

1

2
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Kā satura nesēji tie dažādos 
veidos var ietvert informāciju — 
fotogrāfijas ar vidi, cilvēkiem, 
dabu, pilsētu vai dažādām 
industrijām. 

Elementa forma tiek izmantota kā 
rāmis, kas izkadrē saturu, tomēr 
situācijās, kad šāds lietojums nav 
iespējams tiek pieļauta pilna foto 
attēla rotācija sekojot saskares un 
pieskares punktu 
rekomendācijām. 

Medaļas 
elementi – 
satura nesēji
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Zīmola 
dizains
Zīmola stāsts 
Logo 
Simbols 
Struktūrvienības 
Zīmogs 
Ģerbonis 
Krāsa 
Elementi 
Tipogrāfika 
Izklājums 
Papīrs 
Fotogrāfija 
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National 2 ir maldinoši 
vienkāršs sanserifa burtveidols 
ar izsmalcinātām detaļām, kas, 
pārāk nenovēršot uzmanību, 
piešķir tam atpazīstamu 
personību. Lai arī tas aizgūts 
no daudziem vēsturiskiem 
avotiem, tomēr tas ir 
izgatavots, lai labi iekļautos 
mūsdienu tipogrāfikas klimatā. 

Biezās burtveidolu formas 
palīdz komunicēt pārliecinātu 
un drosmīgu pilsētas tēlu.

Iegādāties

Burtveidols — 
National 2

https://klim.co.nz/retail-fonts/national-2/buy/
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
!?#%&$€@{(/)}

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
!?#%&$€@{(/)}

Visos Valmieras zīmola 
materiālos izmantojam National 
2 Extra Bold un National 2 
Regular burtveidola biezumu.

National 2 
burtveidola 
biezumi National Regular

National Extra Bold
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Noto burtu ģimene ir 
dizainēta ar mērķi sasniegt 
vizuālu harmoniju starp 
dažādās valodās 
izmantotajām rakstu zīmēm. 

Tās uzdevums kalpot par 
alternatīvu situācijās, Kad 
National 2 nav pieejams vai 
izmantojams. Piemēram, 
atsevišķu valodu lietojumā.

Lejuplādēt

Alternatīvais 
burtveidols — 
Noto Sans

Q
Gg

Mm
k

https://fonts.google.com/specimen/Noto+Sans
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
!?#%&$€@{(/)}

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
!?#%&$€@{(/)}

Kā bezmaksas alternatīvu 
National 2 Valmieras zīmola 
materiālos izmantojam Noto 
Sans Black un Noto Sans 
Regular burtveidola biezumu.

Noto Sans 
burtveidola 
biezumi Noto Sans Regular

Noto Sans Black
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
!?#%&$€@{(/)}

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
!?#%&$€@{(/)}

Strādājot ar dokumentiem, kas 
tiek rediģēti, papildināti un 
pārsūtīti pusēm, kas neizmanto 
Valmieras definētos 
burtveidolus, iesakām izmantot 
sistēmas fontu – Arial. 

Sistēmas 
burtveidols – 
Arial Arial Regular

Arial Bold
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Zīmola 
dizains
Zīmola stāsts 
Logo 
Simbols 
Struktūrvienības 
Zīmogs 
Ģerbonis 
Krāsa 
Elementi 
Tipogrāfika 
Izklājums 
Papīrs 
Fotogrāfija 
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Rekomendējam ievērot 
principus, kas veido satura 
režģi un nodrošina vienotu 
sistēmu zīmolam 
veidotajos materiālos.

Režģa 
principi

1 2 3
Formāta margins var iegūt, 
dalot diagonāli ar 22.

D (d
ia

go
nā

le
)

D: 22

D: 22

D: 22 D: 22 D: 66

Gutter izmēru var iegūt,  
dalot diagonāli ar 66.

Grids veidojas no sešām 
vienādām daļām ar iepriekšējā 
solī noteiktajām atstarpēm.

Margins Gutter Grids
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Logo novietojums 
materiālos var būt gan 
vertikāls, gan horizontāls. 

Vienotai izmēru 
konsekvencei iesakām 
vadīties pēc dotā piemēra 
un atkāpties no tā tikai 
situācijās, kas prasa īpašus 
risinājumus vai uzsvaru uz 
logo kā elementu. 

Logo 
novietojums 
un izmērs

D: 6

D
: 5

D (d
ia

go
nā

le
)

D (d
ia

go
nā

le
)

Horizontāls logo Vertikāls logo
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ISO 216 
standarta 
vadlīnijas

A5

Margins

A4

A3

A2

A1

Horizontal logo Vertical logoGutter

12 mm

16 mm

23 mm

33 mm

46 mm

A0 66 mm

4 mm

5 mm

8 mm

11 mm

16 mm

22 mm

W: 43 mm

W: 60 mm

W: 85 mm

W: 115 mm

W: 145 mm

W: 217 mm

H: 51 mm

H: 73 mm

H: 105 mm

H: 140 mm

H: 193 mm

H: 258 mm

Šīs vadlīnijas izstrādātas, 
vadoties pēc standarta  
A5 — A0 lapu izmēriem un 
ir sagatavotas kā 
orientieris, izstrādājot 
materiālus šādos izmēros.
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Medaļa kā 
satura nesējs
Piemērs prominentam 
simbola lietojumam kā 
satura nesējam.
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Krāsu 
kombinācijas
Izmantojot simbolu kā 
informācijas nesēju, 
iesakām atdzīvināt 
simbola lietojumu ar 
papildu krāsām. 
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Georgs
Apinis
Pirmais latviešu
tautības cilvēks,
kurš kļuvis par
Valmieras mēru

Māris
Štrombergs
olimpiskais
čempions

Zum-
Zum
lasīšanas
pedagoģe

Magdalēna 
Elizabete
fon Hallarte
Dibinājusi hernhūtiešu 
skolotāju semināru

Lotte
World
Tower
Augstākajā ēkā 
Seulā pielietots 
Valmiera Glass 
ražotais stikla 
šķiedras audums

Jāzeps
Vītols
komponists un
pedagogs

Jānis 
Daliņš
Zemnieks un pirmās 
olimpiskās medaļas 
ieguvējs Latvijā

Gaida 
Ungure
Skolotāja un Triju 
Zvaigžņu ordeņa 
kavaliere
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Tekstuāls 
izklājums
Piemērs prominentam 
teksta lietojumam 
vienkāršā dizaina 
izklājumā.

D: 6

D (d
ia

go
nā

le
)

D
: 5

Probably the 
world’s only 
industrial city 
that’s actually 
a forest.
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Dažādo identitātes toņu 
lietojums, strādājot ar šāda 
tipa saturu.

Tekstuāls 
izklājums

Tikai 5% 
valmieriešu 
saka, ka viņiem 
te nepatīk.

Probably the 
world’s only 
industrial city 
that’s actually 
a forest.

40 sporta 
organizācijas 
vairāk kā 30 
sporta veidos.

Our metal fuel 
cans are on the 
Chanel runway 
and glass fibre 
fabric lies in the 
Seoul’s 
skyscraper.

40 sporta 
organizācijas 
vairāk nekā 30 
sporta veidos.

40 sporta 
organizācijas 
vairāk nekā 30 
sporta veidos.
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Grafiskie 
elementi

1 2 3
Formāta margins var iegūt, 
dalot diagonāli ar 22.

Grida atstarpes izmēru var 
iegūt, dalot diagonāli ar 66.

Grids veidojas no sešām 
vienādām daļām, ar 
iepriekšējā solī noteiktajām 
atstarpēm.

Sportojam
vairāk nekā
saprašanas.
Dzīvojam zaļi!

Sportojam
vairāk nekā
saprašanas.
Dzīvojam zaļi!

Tie, kas atbrauc
studēt Valmierā,
beigās nebrauc
prom!
Dzīvojam zaļi!Izstrādājot Valmieras 

materiālus, iespējams 
izmantot arī atvasinātās 
formas — taisnstūrus un 
rombus — kā satura 
nesējus un krāsainus 
dizaina elementus. 

Rekomendējam tos 
lietot, ievērojot divu 
pieskares punktu 
principu materiāla 
malām.
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Tie, kas atbrauc
studēt Valmierā,
beigās nebrauc
prom!
Dzīvojam zaļi!

Probably the
world’s only
industrial city
that’s actually
a forest.
Evergreen city!

Sportojam 
vairāk nekā 
saprašanas.
Dzīvojam zaļi!
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Zīmola 
dizains
Zīmola stāsts 
Logo 
Simbols 
Struktūrvienības 
Zīmogs 
Ģerbonis 
Krāsa 
Elementi 
Tipogrāfika 
Izklājums 
Papīrs 
Fotogrāfija 
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Papīra 
izvēle
Izvēloties baltu papīru, 
rekomendējam divas izvēles 
krītota un nekrītota papīra 
gadījumā. 

Krītotu papīru iesakām izvēlēties 
situācijās, kad sevišķs uzsvars 
tiek likts uz fotogrāfiju. 

Alternatīva krītpapīra gadījumā 
iesakām izvairīties no papīra, kas 
rada atspīdumu, tā vietā 
saglabājot matētu vai silk efektu.

Munken 
Lynx 

90 g / 100 g / 120 g / 150 g / 170 g  
200 g / 240 g / 300 g / 400 g

Arctic 
Volume White 

90 g / 100 g / 115 g / 130 g / 150 g 
170 g / 200 g / 250 g / 300 g

Nekrītots Krītots
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Dizaina 
papīrs
Tonētu papīra 
rekomendācijas, 
izgatavojot dažādus 
Valmieras materiālus.

Pop’Set 
Old Gold 

80 g / 90 g / 120 g / 170 g / 240 g

Clairefontaine Maya 
Royal Blue 

120 g / 270 g 

Clairefontaine Maya 
Light Brown 

120 g / 270 g 

Pop’Set 
Cactus Green 

120 g / 170 g / 240 g / 320 g
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Zīmola 
dizains
Zīmola stāsts 
Logo 
Simbols 
Struktūrvienības 
Zīmogs 
Ģerbonis 
Krāsa 
Elementi 
Tipogrāfika 
Izklājums 
Papīrs 
Fotogrāfija 
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Fotogrāfija – 
vide
Rosinām atspoguļot pilsētu no 
dažādiem skatpunktiem un nozarēm. 

Iemūžināt veiksmes stāstus un 
nianses, kas spēj izstāstīt pilsētas 
stāstu un atspoguļot tās labklājību, 
dzīvesprieku un dabu kā vērtību.
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Fotogrāfija – 
aktivitātes
Meklējam godīgumu, 
patiesumu, vienkāršību, 
svinēšanu, kultūru, ikdienu, 
inovācijas un, protams, zaļo. 

Svinot gan ikdienu, gan 
svētkus vai sacensības, 
cenšamies notvert Valmieras 
rosīgumu īstās situācijās. 
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Fotogrāfija – 
portrets
Arī studijas portretam vajadzētu 
būt godīgam pret attēloto 
indivīdu — cenšoties iemūžināt 
tam raksturīgo — dzīvesprieku, 
pārliecību, apcerīgumu utt. 

Tīrs, vienmērīgi izgaismots fons, 
kas atvieglo tā atdalīšanu vai 
toņa maiņu. 

Rekomendējam izkliedētu 
gaismu, lai izvairītos no pārlieku 
dramatiskām un asām ēnām, 
tomēr nezaudējot formas un 
nepadarot aprises plakanas. 
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