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1.1. ALOJAS NOVADS . Grafiskā identitāte. Grafiskās zīmes koncepcija

ALOJAS NOVADA grafiskās identitātes pamatā ir trīsstūrveida simboliska zīme, kas ietver ideju par izaugsmi un augšupeju. Ģeogrāfiski mēs atrodamies Latvijas augšpusē 
un attīstībā un dzīves līmenī mēs tiecamies uz augšu. Grafiski zīmei ir līdzība ar A burtu, kas ir gan mūsu novada, gan arī alfabēta pirmais burts un iemieso sevī lietu sākumu.

Mūsu identitātē ir četras krāsas: Oranžā - optimistiska, komunikatīva, aktīva,saulaina un mājīgi silta; Zaļā - dabiska, augoša, harmoniska un cerību pilna; Zilā - uzticama, 
mierpilna, prognozējama un bezgalīga, kā debesjums; Melnā - zemes krāsa, pastāvīga, konkrēta.

A
A - Aloja/ pirmā Z - virziens/ augšup Ainava/ pauguri

+ +



Palūk, mūsu bērni aug pret sauli - AUGŠUP! Pie mums ikviens varēs apgūt arvien jaunas zināšanas, prasmes, mākas - AUGŠUP! Mēs tiecamies uz sakārtotāku vidi, augošu 
labklājību - AUGŠUP! Lūk, kur mēs esam - pašā Latvijas kartes augšā. Laipni lūdzam, AUGŠUP!

1.2. ALOJAS NOVADS . Grafiskā identitāte . Devīzes koncepcija



ALOJAS NOVADA logotipa lietošanai tiek piedāvātas divas pamatversijas - bez devīzes un ar ietvertu devīzi. Pamatversijās logotips tiek lietots uz balta pamata fona.

Pamatlogotips bez devīzes ieteicams lietošanai
galvenokārt lietvedības materiālos

Pamatlogotips ar ietvertu devīzi ieteicams lietošanai
galvenokārt komunikācijas materiālos

1.3. ALOJAS NOVADS . Grafiskā identitāte . Logotipa pamatversijas



1.4. ALOJAS NOVADS . Grafiskā identitāte . Logotipa papildversijas

ALOJAS NOVADA logotipa lietošanai paredzētas papildversijas dažādiem izmantošanas gadījumiem dizaina risinājumos un reproducēšanas tehnikām. Šie varianti tiek 
lietoti, ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējama pamatvariantu izmantošana vai gadījumos, ja to nosaka vizuāli mākslinieciski apsvērumi. Monohromie logotipi pamatā tiek 
paredzēti lietošanai melnbaltajos un vienkrāsas drukas darbos; zīmogversijas - zīmogos, gravējumos, reljefspiedumos, matējumos.

Logotipu divkrāsu un
vienkrāsas inversās
papildversijas 
bez devīzes

Logotipu divkrāsu un
vienkrāsas inversās
papildversijas 
ar ietvertu devīzi

Logotipu monohromā un
inversā papildversija
bez devīzes

Logotipu monohromā un
inversā papildversija
ar ietvertu devīzi

Logotipu zīmogversija un
inversā zīmogversija
bez devīzes

Logotipu zīmogversija un
inversā zīmogversija
ar ietvertu devīzi



1.5. ALOJAS NOVADS . Logotipa zona un mazākais lietošanas izmērs

ALOJAS NOVADA aizsardzības zonas uzbūve ALOJAS NOVADA logotipa ieteicamie minimālie lietošanas izmēri
logotipa versijām bez devīzes un ar ietvertu devīzi. 
Izmēri ietverot logotipa aizsardzības zonu

ALOJAS NOVADA logotipam noteikta aizsardzības zona. Tā veidota, lai logotips saglabā nolasāmību. Logotipa aizsardzības zonā nav pieļaujams izvietot citus grafiskos 
elementus, piemēram - tekstus, nosaukumus, citus logotipus un grafiskās zīmes. Logotipa zona ir identiska logotipa inversās versijas laukumam.

20 mm 20 mm



1.6. ALOJAS NOVADS . Grafiskā identitāte . Logotipa lietošana uz dažādu krāsu foniem

ALOJAS NOVADA logotipa pamatversijas un inversās versijas var tikt lietotas uz jebkādu krāsu, faktūru vai fotoattēlu foniem, lietojot pamata taisnstūra logotipa 
aizsardzības laukumu. Ja logotips novietojams uz ļoti gaiša un viendabīga fona, pieļaujams atteikties no pamatlogotipa baltā pamata fona (A.). Ja inversais logotips 
novietojams uz tumša un viendabīga fona, pieļaujams atteikties no inversā logotipa pamata fona (B.). Vienmēr jāvadās pēc nosacījuma - laba logotipa salasāmība.

A. līdz 10% krāsas piesātinājuma pamats pēc K skalas B. virs 50% krāsas piesātinājuma pamats pēc K skalas 



ALOJAS NOVADA logotipa lietošanai tiek piedāvātas divas pamatversijas - bez devīzes un ar ietvertu devīzi. Pamatversijās logotips tiek lietots uz balta pamata fona.

Pamatlogotips bez un ar devīzi angļu valodā.
Paredzēts lietošanai tikai īpašos izņēmuma gadījumos

Pamatlogotips bez un ar devīzi krievu valodā.
Paredzēts lietošanai tikai īpašos izņēmuma gadījumos

A variants
izvēlei

B variants
izvēlei

1.7. ALOJAS NOVADS . Grafiskā identitāte . Logotipa adaptācija svešvalodās
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2. ALOJAS NOVADS . Grafiskā identitāte . Krāsas

ALOJAS NOVADA identitātes pamatkrāsas un papildkrāsas tiek lietotas galveno grafiskās identitātes elementu attēlošanā (Logotipā, institūciju logotipos, galvenajos 
virsrakstos) un sekundārajos grafiskajos elementos (krāsu laukumi, foni, teksti uc). Papildus identitātē tiek piedāvāta sudraba metālikas krāsa, kas paredzēta galvenokārt 
izmantošanai prezentatīvos prezentācijas materiālos monohromu vai zīmogversiju logotipu attēlošanai.

Pamtkrāsas Papildkrāsas

PMS 1375C
C0/M45/Y95/K0
#f59d15

PMS 376C
C54/M0/Y100/K0
#8abd24

PMS 285C
C90/M48/Y0/K0
#0071b9

PMS ProBlack C
C0/M0/Y0/K100
#1d1d1b

PMS CoolGray 7C
C0/M0/Y0/K50
#94969a

Sudrabs PMS877C
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3. ALOJAS NOVADS . Grafiskā identitāte . Burtu veidi

ALOJAS NOVADA identitātē tiek piedāvāta papildfontu lietošana. Tas paredzēts sakarā ar fontu nesakritību dažādu operētājsistēmu darbībā. Papildfonti lietojami tikai 
programmatūrā, kas saglabā fontus teksta formātā, piem. PPT prezentācijās, Word, Excel dokumentos. Visos citos gadījumos visos mēdijos kā primāro identitātes fontu 
izmanto INTRO fontu saimi.

Pamatfonti

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
INTRO Regular
lietojams galveno tekstu, virsrakstu, tekstu izcēlumu un logotipa galveno tekstuālo daļu attēlošanai *

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789
INTRO Book
lietojams kā pamatfonts tekstos un logotipa sekundāro tekstuālo daļu attēlošanai (devīzei) *

* Logotipa dizainā vizuālās uztveres kvalitātīvākam risinājumam fonts ir modificēts un logotipa reproducēšanā izmanto Logotipa digitālo salikumu. 
   Logotipa attēlošanā nav paredzēts lietot fontu tīrā veidā

Papildfonti

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Arial Bold
lietojams galveno tekstu, virsrakstu, tekstu izcēlumu attēlošanai digitālajos mēdijos un lietvedības sarakstē (ja nav pieejams INTRO Regular fonts)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Arial Regular
lietojams kā pamatfonts tekstos un logotipa sekundāro tekstuālo daļu attēlošanai digitālajos mēdijos un lietvedības sarakstē (ja nav pieejams INTRO Book fonts)
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