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Zīmola pozicionējums

Novada identitātes kodols Zīmola pamati

Zīmola loma

Beverīna ir leģendām apvīts spēka avots.

Vēsture, daba un uzņēmējdarbība/vietējie ražojumi.
Beverīnas novads ir:

1. vieta, kur dzīvot saskaņā ar dabu;
2. vieta, kur strādāt savā ritmā;
3. vieta, kur daudzveidīgi atpūsties laukos.

Beverīnas noslēpumainais spēks iedvesmo un uzlādē ar pašpietiekamību un 
lepnumu par sevi un savu dzīvi.

Zīmola solījums

Netraucēts lauku miers leģendām apvītā, sakoptā vietā un lielas pilsētas tuvums 
cilvēkiem rada iespēju apzināties savu vērtību, dzīvojot mierpilnu dzīvi, baudot patiesu 
attiecību greznību un uzlādējoties no Beverīnas spēka.
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Zīmola personībaZīmola vīzija

Beverīnas novads ir kā draugs, kurš vienmēr gatavs palīdzēt. Vienkāršs, apzinās 
savas saknes, lepojas ar tām. Reizēm atvērts jaunām vēsmām, tomēr primāri gādā, 
lai ierastās lietas būtu kārtībā. Beverīnu raksturo gudrība, garīgums un kustība, kas 
caurvij novadu un kalpo par virzītājspēku katrai tā darbībai.

Beverīna ir leģendām bagāta, visā Latvijā zināma vieta, kur smelties enerģiju, 
pieredzēt neparasto, noticēt neticamajam, sajust Beverīnas īpašo spēku un 
saņemt iedvesmu savai dzīvei.

Zīmola komunikācijas tonis

 Jautrs Nopietns

 Vēss Silts

 Moderns Tradicionāls

 Relaksēts Profesionāls

 Vienkāršs Niansēts

 Jauneklīgs Pieaudzis

Leģenda

Jau senos laikos šo zemes nogriezni šķērsojuši dažādi ļaudis. Un dažādi bijuši viņu nolūki. 
Kāds nācis ar zobenu, cits ar dziesmu. Bet visi, nonākot Beverīnā, jutuši sevī savādu spēku. 
Šis spēks karstasinīgākajiem licis pieņemties prātā, tiem, kas nomaldījušies, parādījis ceļu un 
gausajiem devis jaudu strādāt.

Gudrība, Garīgums un Kustība — lūk, Beverīnas elementi, kas, vietējo iedzīvotāju gadu 
simtos izauklēti, veido novada trejādo spēku. Šie elementi kā dzīpari caurvij Beverīnu.

Gudrība gādā, lai visiem tiek labums no tā, ko kopīgi darām. Gan šodien, gan tālākā nākotnē.

Garīgums piešķir paveiktajam jēgu un saliedē visus uz vienotas stīgas.

Kustība neļauj apstāties pie paveiktā un mudina meklēt arvien ko jaunu.

Liekot šos spēkus kopā, senos laikos tika uzcelta Beverīnas pils, kurā valdījis dižais Tālivaldis. 
Bet arī šodien Beverīnā Gudrība, Garīgums un Kustība iet roku rokā. To krustpunktos rodas 
trejādais spēks un tiek paveikti jauni darbi. Katrs šāds darbs ir kā Beverīnas pils, kas priecē 
šodienas ļaudis un raisīs lepnumu nākamajās paaudzēs.
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2. PRIMĀRAIS LOGOTIPS
Pilnkrāsas

Primārais logotips ir Beverīnas novada 
grafiskās identitātes galvenais elements.

To veido grafiskā zīme jeb simbols  
(skatīt 30. lpp.), novada nosaukums un sauklis. 
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Logotipam ir skaidra un stabila konstrukcija, 
kas nodrošina ērtu un efektīvu logotipa 
lietojumu dažādos korporatīvajos un 
komunikācijas materiālos.

2. PRIMĀRAIS LOGOTIPS
Konstrukcija

BEVERĪNA – Zīmola vadlīnijas6



Primārā logotipa minimālais brīvais laukums 
tiek noteikts, vadoties pēc burta B augstuma.
Brīvajā laukumā nedrīkst novietot 
jebkādus tekstus, grafikas un citus elementus.

2. PRIMĀRAIS LOGOTIPS
Minimālais brīvais laukums
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Primārajam logotipam minimālais pieļaujamais 
lielums ir 20 mm platumā. 

Gadījumos, kad nepieciešams vēl mazāks 
izmērs, primārais logotips jāizmanto bez 
saukļa, taču ne mazāks kā 15 mm platumā. 

2. PRIMĀRAIS LOGOTIPS
Minimālais izmērs

20 mm 15 mm
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Primārā logotipa monohromā reversā versija 
(100% balts).

Primārā logotipa monohromā versija  
(100% melns), kas tiek izmantota melnbaltās 
drukas vajadzībām.

2. PRIMĀRAIS LOGOTIPS
Monohromā un reversā versija
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Primārais logotips var tikt lietots gan uz 
korporatīvajām krāsām, gan ar korporatīvo 
stilu nesaistītiem vienkrāsainiem foniem.
Abos gadījumos uz gaišiem vienkrāsainiem 
foniem jālieto primārā logotipa monohromā 
versija (100% melns). Savukārt uz tumšiem  
vai košiem vienkrāsainiem foniem jālieto 
primārā logotipa monohromā reversā versija 
(100% balts).

Vienmēr jāizmanto tā primārā logotipa versija, 
kas labāk izceļas uz konkrētā fona.

2. PRIMĀRAIS LOGOTIPS
Lietojums uz vienkrāsaina fona
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Primārais logotips var tikt lietots uz attēla vai 
cita veida krāsaina fona. 

Ieteicams veidot izkārtojumu, kurā primārais 
logotips atrastos uz viendabīga krāsaina fona. 
Šādos gadījumos uz ļoti gaiša krāsaina fona 
jālieto pilnkrāsas primārais logotips, uz gaiša 
krāsaina fona – primārā logotipa monohromā 
versija (100% melns), uz tumša vai koša 
krāsaina fona – primārā logotipa monohromā 
reversā versija (100% balts).

Gadījumos, kad primārais logotips tomēr 
jāizvieto uz neviendabīga krāsaina fona, 
primārajam logotipam jālieto fona laukums 
– balts aplis, kas veidots atbilstoši minimālā 
brīvā laukuma nosacījumiem (skatīt 7. lpp.) un 
uz kuru attiecas minimālā izmēra nosacījumi 
(skatīt 8. lpp.). 

Vienmēr jāizmanto tā primārā logotipa versija, 
kas labāk izceļas uz konkrētā fona.

2. PRIMĀRAIS LOGOTIPS
Lietojums uz krāsaina fona
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Primāro logotipu nevar lietot citos, 
nepiemērotos veidos (skatīt piemērus). 

2. PRIMĀRAIS LOGOTIPS
Nepareizs lietojums

Nenovietot slīpi

Nepievienot ēnu vai
citus efektus

Neizmantot 
konturējumu

Nemainīt atstarpes 
starp burtiemNesaspiest

Nemainīt izmēru
atsevišķiem 
logotipa elementiem

Nelietot logotipa teksta 
daļu bez simbola

Neizmantot logotipam
nepiederošas krāsas
un krāsu pārejas

Nemainīt  logotipa elementu 
 savstarpējo izvietojumu
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3. SEKUNDĀRAIS LOGOTIPS
Pilnkrāsas

Ierobežota izmēra gadījumos ir iespēja 
izmantot logotipa sekundāro (horizontālo) 
versiju.
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3. SEKUNDĀRAIS LOGOTIPS
Konstrukcija
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3. SEKUNDĀRAIS LOGOTIPS
Minimālais brīvais laukums

Sekundārā logotipa minimālais brīvais laukums 
tiek noteikts, vadoties pēc burta B augstuma.
Brīvajā laukumā nedrīkst novietot 
jebkādus tekstus, grafikas un citus elementus.
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3. SEKUNDĀRAIS LOGOTIPS
Minimālais izmērs

Logotipa minimālais pieļaujamais lielums ir  
35 mm platumā. 

Gadījumos, kad nepieciešams vēl mazāks 
izmērs, logotips jāizmanto bez saukļa, taču ne 
mazāks kā 25 mm platumā. 

35 mm 25 mm
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Logotipa monohromā reversā versija  
(100% balts).

Logotipa monohromā versija (100% melns), 
kas tiek izmantota melnbaltās drukas 
vajadzībām.

3. SEKUNDĀRAIS LOGOTIPS
Monohromā un reversā versija
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Sekundārais logotips var tikt lietots gan uz 
korporatīvajām krāsām, gan ar korporatīvo 
stilu nesaistītiem vienkrāsainiem foniem.
Abos gadījumos uz gaišiem vienkrāsainiem 
foniem jālieto logotipa monohromā versija 
(100% melns). Savukārt uz tumšiem  
vai košiem vienkrāsainiem foniem jālieto 
logotipa monohromā reversā versija  
(100% balts).

Vienmēr jāizmanto tā logotipa versija, kas 
labāk izceļas uz konkrētā fona.

3. SEKUNDĀRAIS LOGOTIPS
Lietojums uz vienkrāsaina fona

BEVERĪNA – Zīmola vadlīnijas18



Sekundārais logotips var tikt lietots uz attēla 
vai cita veida krāsaina fona. 

Ieteicams veidot izkārtojumu, kurā logotips 
atrastos uz viendabīga krāsaina fona. Šādos 
gadījumos uz ļoti gaiša krāsaina fona jālieto 
pilnkrāsas logotips, uz gaiša krāsaina fona – 
logotipa monohromā versija (100% melns), 
uz tumša vai koša krāsaina fona – logotipa 
monohromā reversā versija (100% balts).

Gadījumos, kad logotips tomēr jāizvieto 
uz neviendabīga krāsaina fona, logotipam 
jālieto fona laukums – balts taisnstūris, kas 
veidots atbilstoši minimālā brīvā laukuma 
nosacījumiem (skatīt 15. lpp.) un uz kura 
attiecas minimālā izmēra nosacījumi  
(skatīt 16. lpp.). 

Vienmēr jāizmanto tā logotipa versija, kas 
labāk izceļas uz konkrētā fona.

3. SEKUNDĀRAIS LOGOTIPS

Lietojums uz krāsaina fona
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Sekundāro logotipu nevar lietot citos, 
nepiemērotos veidos (skatīt piemērus). 

3. SEKUNDĀRAIS LOGOTIPS

Nepareizs lietojums

Nenovietot slīpi

Nepievienot ēnu vai
citus efektus

Neizmantot 
konturējumu

Nemainīt atstarpes 
starp burtiemNesaspiest

Nemainīt izmēru
atsevišķiem 
logotipa elementiem

Nelietot logotipa teksta 
daļu bez simbola

Neizmantot logotipam
nepiederošas krāsas
un krāsu pārejas

Nemainīt  logotipa elementu 
 savstarpējo izvietojumu
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4. PAGASTU  LOGOTIPI 

Pilnkrāsas

Pagastu logotipi ir Beverīnas novada pagastu 
grafiskās identitātes galvenais elements.

Tos veido grafiskā zīme, kurā attēlota dubultā 
sakta (skatīt 30. lpp.), pagasta nosaukums un 
novada nosaukums. 
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4. PAGASTU LOGOTIPI 

Konstrukcija

BEVERĪNA  / PAGASTI– Zīmola vadlīnijas22



Logotipa minimālais brīvais laukums tiek 
noteikts, vadoties pēc burta B augstuma.
Brīvajā laukumā nedrīkst novietot 
jebkādus tekstus, grafikas un citus elementus.

4. PAGASTU LOGOTIPI 

Minimālais brīvais laukums
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4. PAGASTU LOGOTIPI 

Minimālais izmērs

35 mm 35 mm 35 mm

Logotipu minimālais pieļaujamais lielums ir  
35 mm platumā. 
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Pagastu logotipu monohromā versija  
(100% melns), kas tiek izmantota melnbaltās 
drukas vajadzībām.

4. PAGASTU LOGOTIPI 

Monohromā versija
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Pagastu logotipu monohromā reversā versija 
(100% balts).

4. PAGASTU LOGOTIPI 

Reversā versija
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Pagastu logotipi var tikt lietoti gan uz 
korporatīvajām krāsām, gan ar korporatīvo 
stilu nesaistītiem vienkrāsainiem foniem.
Abos gadījumos uz gaišiem vienkrāsainiem 
foniem jālieto pagastu logotipu monohromā 
versija (100% melns). Savukārt uz tumšiem 
vai košiem vienkrāsainiem foniem jālieto 
pagastu logotipu monohromā reversā versija 
(100% balts).

Vienmēr jāizmanto tā pagastu logotipu versija, 
kas labāk izceļas uz konkrētā fona.

4. PAGASTU LOGOTIPI 

Lietojums uz vienkrāsaina fona 
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Pagastu logotipi var tikt lietoti uz attēla vai cita 
veida krāsaina fona. 

Ieteicams veidot izkārtojumu, kurā pagastu 
logotipi atrastos uz viendabīga krāsaina fona. 
Šādos gadījumos uz ļoti gaiša krāsaina fona 
jālieto pilnkrāsas pagastu logotipi, uz gaiša 
krāsaina fona – pagastu logotipu monohromā 
versija (100% melns), uz tumša vai koša 
krāsaina fona – pagastu logotipu monohromā 
reversā versija (100% balts).

Gadījumos, kad pagastu logotipi tomēr 
jāizvieto uz neviendabīga krāsaina fona, 
pagastu logotipiem jālieto fona laukums – balts 
taisnstūris, kas veidots atbilstoši minimālā 
brīvā laukuma nosacījumiem (skatīt 23. lpp.) un 
uz kura attiecas minimālā izmēra nosacījumi 
(skatīt 24. lpp.). 

Vienmēr jāizmanto tās pagastu logotipu 
versijas, kas labāk izceļas uz konkrētā fona.

4. PAGASTU LOGOTIPI 

Lietojums uz krāsaina fona
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Pagastu logotipus nevar lietot citos, 
nepiemērotos veidos (skatīt piemērus). 
Katrs no piemēriem attiecas uz viesiem 
pagastiem. 

4. PAGASTU LOGOTIPI 

Nepareizs lietojums

Nenovietot slīpi

Nepievienot ēnu vai
citus efektus

Neizmantot 
konturējumu

Nemainīt atstarpes 
starp burtiemNesaspiest

Nemainīt izmēru
atsevišķiem 
logotipa elementiem

Nelietot logotipa teksta 
daļu bez simbola

Neizmantot logotipam
nepiederošas krāsas
un krāsu pārejas

Nemainīt  logotipa elementu 
 savstarpējo izvietojumu
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5. SIMBOLS

Pilnkrāsas

Simbolā attēlota dubultā sakta ar trīs 
mezgliem. Katrs mezgls apzīmē vienu no 
trīs īpašībām, kas mīt Beverīnas novadā un 
cilvēkos — gudrību, garīgumu un nebeidzamo 
kustību. Brīdī, kad visas īpašības tiek kopā 
liktas, dzimst lielais trejādais spēks. 

Trejādais spēks ļauj paveikt ievērojamas lietas 
jeb katram uzbūvēt savu Beverīnas pili. Tāpēc 
simbols kalpo par kvalitātes zīmi, t. i., simbols 
var tikt piešķirts visām ievērojamām lietām jeb  
Beverīnas pilīm, kas tiek paveiktas novadā — 
piemēram, sakoptākajam Beverīnas novada 
dārzam, izveicīgākajam dejotājam, senākajai 
ēkai u.tml.
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5. SIMBOLS

Konstrukcija

Simbolam ir parocīga konstrukcija, kas 
nodrošina ērtu un efektīvu simbola lietojumu 
dažādos korporatīvajos un komunikācijas 
materiālos.
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5. SIMBOLS

Minimālais brīvais laukums

Simbola minimālais brīvais laukums tiek 
noteikts, vadoties pēc mezgla garākās malas.

Brīvajā laukumā nedrīkst novietot 
jebkādus tekstus, grafikas un citus elementus.
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5. SIMBOLS

Minimālais izmērs

Simbola minimālais pieļaujamais lielums ir  
20 mm platumā. 

20 mm
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Simbola monohromā reversā versija  
(100% balts).

Simbola monohromā versija (100% melns),  
kas tiek izmantota melnbaltās drukas 
vajadzībām.

5. SIMBOLS

Monohromā un reversā versija
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5. SIMBOLS

Lietojums uz vienkrāsaina fona

Simbols var tikt lietots gan uz korporatīvajām 
krāsām, gan ar korporatīvo stilu nesaistītiem 
vienkrāsainiem foniem.

Abos gadījumos uz gaišiem vienkrāsainiem 
foniem jālieto simbola monohromā versija 
(100% melns). Savukārt uz tumšiem vai 
košiem vienkrāsainiem foniem jālieto simbola 
monohromā reversā versija (100% balts).

Vienmēr jāizmanto tā simbola versija, kas 
labāk izceļas uz konkrētā fona.
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5. SIMBOLS

Lietojums uz krāsaina fona

Simbols var tikt lietots uz attēla vai cita veida 
krāsaina fona. 

Ieteicams veidot izkārtojumu, kurā simbols 
atrastos uz viendabīga krāsaina fona. Šādos 
gadījumos uz ļoti gaiša krāsaina fona jālieto 
pilnkrāsas simbols, uz gaiša krāsaina fona – 
simbola monohromā versija (100% melns), 
uz tumša vai koša krāsaina fona – simbola 
monohromā reversā versija (100% balts).

Gadījumos, kad simbols tomēr jāizvieto 
uz neviendabīga krāsaina fona, simbolam 
jālieto fona laukums – balts aplis, kas 
veidots atbilstoši minimālā brīvā laukuma 
nosacījumiem (skatīt 32. lpp.) un uz kuru 
attiecas minimālā izmēra nosacījumi  
(skatīt 33. lpp.). 

Vienmēr jāizmanto tā simbola versija, kas 
labāk izceļas uz konkrētā fona.
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Neizmantot simbolam 
nepiederošas krāsas un 
krāsu pārejas

Nepievienot ēnu vai 
citus efektus

Neizmantot 
konturējumu

5. SIMBOLS

Nepareizs lietojums

Simbolu nevar lietot citos, nepiemērotos 
veidos (skatīt piemērus).

Nesaspiest
Nenovietot 
simbolu slīpi
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5. SIMBOLS

Citas lietojuma iespējas

Ja simbols netiek izmantots kā kvalitātes zīme, 
tā daļu (bet ne visu simbolu!) var izmantot 
kā dekoratīvu grafisku elementu, bet tikai 
kopā ar primāro logotipu vai kādu no pagasta 
logotipiem. 

Gadījumos, kad reprezentācijas vai 
komunikācijas materiāls sastāv no vairākām 
lappusēm, primārajam logotipam vai kādam 
no pagastu logotipiem jābūt klātesošam 
vismaz vienā no lappusēm. 

Izmantojot simbolu kā dekoratīvu grafisku 
elementu, ir jāievēro, ka tā izskats (lielums, 
krāsa, outline u.c.) un lietojums nedrīkst 
konkurēt ar primāro logotipu vai kādu no 
pagasta logotipiem (skatīt piemērus). 

Bukleta  
nosaukums
Bukleta apakšvirsraksts 
 vai datums

Adrese: „Pagastmāja”,   
Mūrmuiža, Kauguru pagasts,   

Beverīnas novads, LV-4224

E-pasts: pasvaldiba@beverina.lv 
Tālrunis: 64 281 737   
Fakss: 64 220 890

 
www.beverinasnovads.lv

Virsraksts 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis

 nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait 

nulla facilisi. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

Prezentācijas vāks
Prezentācijas apakšvirsraksts, datums

SLAIDS AR TEKSTU
UN GRAFISKO ELEMENTU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.
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 6. LOGOTIPU UN SIMBOLA  
LIETOJUMA HIERARHIJA

Savstarpējais lietojums

Primārais logotips, pagastu logotipi un 
simbols nedrīkst tikt lietoti kopā. Atkarībā no 
situācijas ir jālieto viens no minētajiem.

Galvenokārt ir jāizmanto primārais logotips, jo 
tas ir  Beverīnas novada grafiskās identitātes 
galvenais elements, t. sk., ja reprezentācijas un 
komunikācijas materiāli un aktivitātes attiecas 
uz 2 vai vairāk Beverīnas novada pagastiem.

Gadījumā, ja reprezentācijas un komunikācijas 
materiāli un aktivitātes attiecas tikai uz vienu 
no pagastiem jeb ir pagasta līmeņa nozīme, 
tad izmantojams atbilstošā pagasta logotips. 
Divu un vairāk pagastu logotipu vienlaicīga 
lietošana nav pieļaujama.

Savukārt simbols lietojams kā kvalitātes zīme 
(skatīt 30. lpp.).Kauguru pagasts

Brenguļu pagasts

SATURS

Lorem ipsum  

Dolor sit amet 

Consectetuer

 Elit sed diam  

Nonummy nibh 

 Euismod tincidunt 

 Ut laoreet dolore  

Magna aliquam  

Erat volutpat

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Prezentācijas vāks
Prezentācijas apakšvirsraksts, datums

SLAIDS AR TEKSTU
UN GRAFISKO ELEMENTU

SLAIDS AR TEKSTU
UN GRAFISKO ELEMENTU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.
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6. LOGOTIPU UN SIMBOLA  
LIETOJUMA HIERARHIJA

Lietojums ar novada ģerboni un/vai karogu

Beverīnas novada primārais logotips un 
pagastu logotipi nedrīkst tikt izmantoti 
kopā ar ģerboni un/vai karogu vienlīdzīgās 
proporcijās.

Ir jāizsver, kurš no elementiem (logotips vai 
ģerbonis) reprezentācijas un komunikācijas 
materiālā pilda svarīgāko lomu, un attiecīgi 
jāsamazina otrs.

Simbols ar ģerboni un/vai karogu nav lietojami 
kopā.

Jāievēro attiecība starp primāro un sekundāro 
elementu 3:1. 
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7. KRĀSU PALETE

Pamatkrāsas

 
Krāsu palete veidota, balstoties uz Beverīnas 
novada karoga un ģerboņa krāsām. 
Pamatkrāsas ir divas, kur zilā krāsa simbolizē 
gudrību un sudrabaini pelēkā – garīgumu.

RGB  138 / 141 / 143 
CMYK 45 / 34 / 34 / 0
PANTONE 877C (SUDRABS)

RGB  0 / 50 / 160
CMYK 100 / 80 / 0 / 12
PANTONE 286C
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7. KRĀSU PALETE

Papildkrāsas

Sarkanās krāsas, tāpat kā zilās un sudrabaini 
pelēkās pamatkrāsas, izcelsme meklējama 
Beverīnas novada karogā un ģerbonī.  
Sarkanā krāsa simbolizē nebeidzamu kustību.

Savukārt pārējās papildkrāsas ir atvasinātas 
no pamatkrāsām.

Papildkrāsas var tikt izmantotas dažādos 
korporatīvajos un komunikācijas materiālos, 
taču tās aizliegts lietot primārajā un 
sekundārajā logotipā, pagastu logotipos,  
kā arī simbolā. 

RGB 200/16/ 46
CMYK 0 / 100 / 80 / 5

RGB 138 / 141 / 143 
CMYK 22 / 15 / 15 / 0

RGB 0 / 51 / 160
CMYK  0 / 0 / 0 / 10

RGB 125 / 136 / 189
CMYK 40/ 32 / 0 / 5

RGB 73 / 97 / 242
CMYK 20 / 16 / 0 / 0
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8. BURTVEIDOLS

Primārais

Primāro burtveidolu veido divi BW Glenn Sans 
ģimenes fonti – Bold italic un Light.
Primārais burtveidols var tikt izmantots 
korporatīvajos un komunikācijas materiālos.

Bw Glenn Sans Bold Italic
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuVvZz
ĀāČčĒēĪīĶķĻļŅņŠšŪūŽž @!%()_+?:” 1234567890

Bw Glenn Sans Light
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuVvZz
ĀāČčĒēĪīĶķĻļŅņŠšŪūŽž @!%()_+?:” 1234567890

AbcDef
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8. BURTVEIDOLS

Sekundārais

Sekundāro burtveidolu veido Arial ģimenes 
fonti.
Sekundārais burtveidols var tikt izmantots 
lietišķiem dokumentiem, interneta vietnēs un 
citās vietās, kur ir grūtības vai nav iespējams 
uzstādīt primāro burtveidolu.

Arial Bold | Bold italic
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuVvZz
ĀāČčĒēĪīĶķĻļŅņŠšŪūŽž @!%()_+?:” 1234567890
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuVvZz
ĀāČčĒēĪīĶķĻļŅņŠšŪūŽž @!%()_+?:” 1234567890

Arial Regular | Italic
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuVvZz
ĀāČčĒēĪīĶķĻļŅņŠšŪūŽž @!%()_+?:” 1234567890
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuVvZz
ĀāČčĒēĪīĶķĻļŅņŠšŪūŽž @!%()_+?:” 1234567890

Abcd
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9. LOGOTIPA ATTĒLOJUMS UZ 
REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLIEM

Prezentācija

Nodaļas 
nosaukums

Uz tikšanos!

SLAIDS AR  TEKSTU UN ATTĒLU

SATURS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet do-
lore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed cipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum  

Dolor sit amet 

Consectetuer

 Elit sed diam  

Nonummy nibh 

 Euismod tincidunt 

 Ut laoreet dolore  

Magna aliquam  

Erat volutpat

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Adrese: “Pagastmāja”, Mūrmuiža,  Kauguru pagasts, 
Beverīnas novads, LV-4224

E-pasts: pasvaldiba@beverina.lv
Tālrunis: 64 281 737  Fakss: 64 220 890

Prezentācijas vāks
Prezentācijas apakšvirsraksts, datums

SLAIDS AR TEKSTU
UN GRAFISKO ELEMENTU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.

Gadījumos, kad reprezentācijas vai 
komunikācijas materiāls sastāv no vairākām 
lappusēm, primārajam logotipam jābūt 
klātesošam vismaz vienā no lappusēm. 
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9. LOGOTIPA ATTĒLOJUMS UZ 
REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLIEM

Ielūgums

Ielūgums

Ielūgums

Ielūgumiem iesakām izmantot dizaina papīrus.
Izvēloties zilu papīru - Keaykolour Royal Blue 
300g/m2 + druka un laka vai reljefspiede 
dekoratīvajam elementam 

Izvēloties baltu papīru - Keaykolour Recycled 
Snow 250g/m2 vai Mayestic Milk 250g/m2 + 
druka un laka vai reljefspiede dekoratīvajam 
elementam
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9. LOGOTIPA ATTĒLOJUMS UZ 
REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLIEM

Aploksne

„Pagastmāja”, Mūrmuiža,  
Kauguru pagasts,  

Beverīnas novads, LV-4224
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9. LOGOTIPA ATTĒLOJUMS UZ 
REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLIEM

Piespraude

Ražošanā lētāka piespraude veidota uz 
standarta alumīnija apļa formas ar primārā 
logotipa apdruku. 

Īpašiem gadījumiem vai kā dāvana 
svarīgām personām var tikt izmantota 
ražošanā dārgāka piespraude – reljefā  
veidots sudraba simbols.

Šādos gadījumos simbols arī kalpo par 
sava veida kvalitātes zīmi, tādēļ drīkst tikt 
izmantots pilnībā.
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9. LOGOTIPA ATTĒLOJUMS UZ 
REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLIEM

Dāvanu uzlīme

B
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īn
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  T
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Dāvanas var tikt iepakotas neitrālas krāsas, 
piemēram, pelēkā vai sudrabainā, papīrā 
un sastiprinātas ar garenu uzlīmi, uz 
kuras redzams primārais logotips, novada 
nosaukums un sauklis.

Iespējams lietot uzlīmi arī bez papīra, pirms 
tam noņemot no dāvanas iepakojumu vai 
etiķeti.

Uz gaišiem foniem ieteicama uzlīme zilā 
pamatkrāsā, bet uz tumšiem foniem – uzlīme 
ar primāro logotipu uz balta apļa.
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9. LOGOTIPA ATTĒLOJUMS UZ 
REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLIEM

Dāvanu piekars

Vienkāršākiem piekariem iesakām izmantot 
vienpusēju druku.

Piekars tiek piestiprināts pie dāvanas ar zilu 
vai sudraba auklu, izverot to caur nelielu 
caurumiņu piekarā. 

Apsveikuma teksts var tikt uzrakstīts ar roku 
piekara otrā pusē, kura vienkāršākajiem 
piekara variantiem netiek  apdrukāta un paliek 
balta.

Dāvanu piekaram pieejamas vairākas 
variācijas – apaļā gaišā un apaļā tumšā.

Īpašākiem gadījumiem iesakām izmantot 
dizaina papīrus. Izvēloties zilu papīru - 
Keaykolour Royal Blue 300g/m2 + druka un  
reljefspiede. 
Izvēloties baltu papīru - Keaykolour Recycled 
Snow 250g/m2 vai Mayestic Milk 250g/m2 + 
reljefspiede.
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9. LOGOTIPA ATTĒLOJUMS UZ 
REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLIEM

Auduma soma

BEVERĪNA – Zīmola vadlīnijas51



9. LOGOTIPA ATTĒLOJUMS UZ 
REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLIEM

Pildspalva

Gravējums

Uzdruka

www.beverinasnovads.lv
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9. LOGOTIPA ATTĒLOJUMS UZ 
REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLIEM

Blociņš
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10. LOGOTIPA ATTĒLOJUMS UZ 
KOMUNIKĀCIJAS MATERIĀLIEM

Mājaslapa
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10. LOGOTIPA ATTĒLOJUMS UZ 
KOMUNIKĀCIJAS MATERIĀLIEM

Buklets

Apskatāmie bukletu piemēri var tikt izmantoti 
reāla dizaina izveidē, tomēr vairāk uztverami 
kā iedvesmas avots – paraugs, kā korporatīvās 
krāsas un grafiskos elementus iespējams 
izmantot komunikācijas materiālu izveidē.

Bukleta 
nosaukums
Bukleta apakšvirsraksts
vai datums

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit

Virsraksts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

Adrese: „Pagastmāja”,   
Mūrmuiža, Kauguru pagasts,   
Beverīnas novads, LV-4224

E-pasts: pasvaldiba@beverina.lv 
Tālrunis: 64 281 737   
Fakss: 64 220 890
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Bukleta  
nosaukums
Bukleta apakšvirsraksts 
 vai datums

Adrese: „Pagastmāja”,   
Mūrmuiža, Kauguru pagasts,   

Beverīnas novads, LV-4224

E-pasts: pasvaldiba@beverina.lv 
Tālrunis: 64 281 737   
Fakss: 64 220 890

 
www.beverinasnovads.lv

Virsraksts 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis

 nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait 

nulla facilisi. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
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10. LOGOTIPA ATTĒLOJUMS UZ 
KOMUNIKĀCIJAS MATERIĀLIEM

Plakāts 

Plakātu dizains var tikt brīvi veidots atbilstoši 
plakāta tēmai un informācijai. Tomēr logotipa 
daļai ir jābūt klātesošai jebkurā ar Beverīnas 
novadu tieši saistītā plakātā. 
Primārajam logotipam jābūt izvietotam plakāta 
labajā apakšējā vai augšējā stūrī (skatīt attēlu).

PLAKĀTA
virsraksts

21.04. – 23.04.

www.beverinasnovads.lv

Te varianti, kā logotipu attēlot 
uz krāsaina, tumša fona.

Versijas ar dažādiem 
pamatiem.

Plakats

21.04. – 23.04.

Te varianti, kā logotipu attēlot uz krāsaina, tumša fona. 

Versijas ar dažādiem pamatiem, monohroms variants.

www.beverinasnovads.lv
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= 1/5

BEVERĪNA – Zīmola vadlīnijas56



2019. gads


