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Logo



Logo
Logo jeb logotips (no grieķu: λόγος — 'vārds' un τύπος — 'nospiedums'), 

arī firmas zīme,[1] ir grafisks attēlojums, zīme vai simbols, kas ļauj atšķirt 

viena uzņēmuma ražoto vai piedāvātos pakalpojumus no citiem konkurentiem. 

Tas ir uzņēmuma stila svarīgākais elements, kuram ir vislielākā nozīme 

uzņēmuma produkcijas vai pakalpojumu atpazīšanā. Reklāmas efektivitāti lielā 

mērā var palielināt, ja firmas logo būs atpazīstamāks, jo vairāk cilvēki pamanīs 

reklāmu tikai atpazīstamā logotipa dēļ. Logotips uzskatāms par uzņēmuma 

"seju". Arī vizītkarti var uzskatīt par logotipa veidu.

Viena no pirmajām lietām kompānijas tēla veidošanā ir uzņēmuma logotipa 

radīšana, kas ir viens no uzņēmuma, tirdzniecības zīmes vai produktu panākumu 

pamatfaktoriem.

1 «logo». Akadēmiskā terminu datubāze. Skatīts: 2015. gada 1. februārī.

http://termini.lza.lv/term.php?term=logo&list=&lang=EN&h=yes

https://lv.wikipedia.org/wiki/Grie%C4%B7u_valoda
https://lv.wikipedia.org/wiki/Logo
https://lv.wikipedia.org/wiki/Simbols
https://lv.wikipedia.org/wiki/Uz%C5%86%C4%93mums
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pakalpojums
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Konkurents&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Produkcija&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Rekl%C4%81ma
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Viz%C4%ABtkarte&action=edit&redlink=1
http://termini.lza.lv/term.php?term=logo&list=&lang=EN&h=yes
http://termini.lza.lv/term.php?term=logo&list=&lang=EN&h=yes


Kādi logo Latvijā ir labi pazīstami?



Logo izveide
Kas jāzina dodoties pie dizainera



• Vīzija, ideja – paša skatījums

• Krāsas (kas pašam patīk vai liekas piemērotas)

• Nodarbošanās sfēra

• Informācija (uzņēmuma nosaukums, vārds, 

uzvārds, adrese, e-pasts), uzrakstīt word failā 

vai nosūtīt e-pastā

• Bildes – ja ir īpaša bilde, ko vēlas izmantot, to 

iedod tikai un vienīgi atsevišķi!!! (e-pastā, USB 

datu pārnēsātājā. Nekādā gadījumā nelikt wordā 

un nesūtīt caur WhatsApp)



Kas notiek tālāk?

Dizainers veido logotipa izstrādi. Sagatavo dažādus variantus, nosūta apskatīšanai (skatāmie 

faili neder drukai!). Seko labošana, dziļāks izveides process. Saziņa ar klientu.

Kad logotips gatavs, tikai tad var sākt gatavot vizītkartes maketu vai citu nepieciešamo dizainu 

izstrādi.

Gatavos failus dizainers sagatavo drukai, web, u.c. («pieslīpē», pārbauda, sagatavo dažādus 

formātus).

Failu formāti:

.jpg, .png formāts – apskatīšanai, web

.cdr, .ai, .pdf – drukai



Logotipa iezīmes 2017



Vienas līnijas logo



Negative space – pretējais laukums





Pārklāšanās



Krāsu gradients (pārejas)



Kaligrāfija



Objekti / simboli firmas iniciāļos



Ar roku rakstīti / zīmēti logotipi



Markeris / Flomasterpildspalva



Bezgalīga turpinājuma iespaids



Divi objekti logotipā



LOGO «SPĒLE» par tēmu 

«KAĶIS»
Piemērs kā radīt logo dažādu nozaru uzņēmumiem par simbolu ņemot 

kaķi



Milk Cat



Yumi



Hypnoticat



Cat Cafe



Kittens



Moon Cat



Dead Cat



Yazoo (Costumes)



Line Cat



Smart Cat



Sunny Days



Cute Cat



Mad Cat



Mojo Dagger’s



Smart Cat



Catel



Overlapping Cat

http://www.designbolts.com/2016/10/31/cute-assemblage-of-animal-logos-featuring-cat-

inspiration-for-logo-designers/



Kad logo izveidots...



Firmas stils









Iepakojums



Kas tad ir iepakojums?

Iepakojums – precēm un produktiem pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai aizsargātu, saturētu, 

piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu produktu – izejvielu un gatavas preces – un iepazīstinātu ar to 

visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam. Iepakojums tiek atdalīts no preces pirms 

patērēšanas vai patērēšanas laikā. Izlietotā iepakojuma apsaimniekošana ir izlietotā iepakojuma savākšana, 

šķirošana, pārvadāšana, uzglabāšana, reģenerācija (pārstrāde vai enerģijas iegūšana) vai apglabāšana, kā arī 

minēto darbību plānošana un organizēšana.

Iepakojumu pēc tā izmantošanas veida iedala:

primārais iepakojums – tirdzniecības vajadzībām izmantojams iepakojums, kas nonāk pie lietotāja vai 

patērētāja tirdzniecības vietā un ir tiešā saskarē ar preci vai produktu (piemēram, alus muca, miltu paka, 

krāsas spainītis, konfekšu papīrs);

sekundārais iepakojums – iepakojums, ko izmanto noteikta daudzuma tirdzniecībai paredzētu produkcijas 

vienību kopīgai iepakošanai. Sekundārā iepakojuma noņemšana neietekmē produkta raksturlielumus 

(piemēram, plēve apkārt konfekšu kārbai, noteikta daudzuma minerālūdens pudelēm);

terciārais jeb transporta iepakojums – iepakojums, ko izmanto, lai pārvadātu tirdzniecībai un ražošanai 

paredzētās preces vai sekundārā iepakojuma vienības un izvairītos no produktu bojāšanās pārvadājuma laikā 

(piemēram, kastes, mucas, dzelzs stīpas, triecienizolācijas materiāli – putuplasta formas, koka skaidas).

Tā kā iepakojums veido tik nozīmīgu sadzīves atkritumu daļu, tā ražošana un izmantošana ir apskatīta 

likumos. Viens no likumā noteiktajiem principiem ir tāds, ka iepakojumam jābūt projektētam, ražotam un 

izmantojamam tādā veidā, lai veicinātu tā pārstrādi un samazinātu negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību un 

vidi izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas laikā. Un vēl- lai veicinātu iepakojuma savākšanu, atkārtotu 

lietošanu un pārstrādi, iepakojumu klasificē pēc tā ražošanai izmantotajiem materiāliem un marķē. Par 

izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ir atbildīgs pats iepakotājs.



Svarīgi saprast, kas īsti ir iepakotājs – tas ir gan preces ražotājs, gan pakalpojuma sniedzējs vai pārdevējs, 

kurš iepako preci, gan arī importētājs, kas ieved preci vai produktu iepakojumā.

Tāpat likums nosaka, ka iepakotājam ir vai nu jādibina iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumu, jāslēdz 

līgumu ar šādu uzņēmumu. Uzņēmuma pienākums ir informēt sabiedrību par izlietotā iepakojuma dalītas 

savākšanas iespējām, iepakojuma marķējuma nozīmi un iepakojuma atkārtotu lietošanu.

ES direktīvas un Latvijas likumdošana uzliek arvien lielākas prasības jautājumos par iepakojuma atkārtotas 

lietošanas un reģenerācijas apjomiem, tādējādi piespiežot sabiedrību saudzīgāk izturēties pret vidi un dabas 

dotajiem resursiem.

Izlietotā iepakojuma efektīva savākšana un pārstrāde lielā mērā ir atkarīga no tā, vai tas ir sašķirots vai nē. 

Tieši te iedzīvotāji var dot vislielāko ieguldījumu – šķirojot savus atkritumus, izlietoto iepakojumu. Jau tagad 

atsevišķās pilsētās, piemēram, Rīgā, Bauskā, Jūrmalā, Rēzeknē, Siguldā, ir iespējams šķirot atkritumus.

Diemžēl pagaidām tas nav tik viegli, ir jāpieliek zināmas pūles, taču tas ir tā vērts. Tikai no mums pašiem ir 

atkarīga efektīva atkritumu savākšana un pārstrāde – ja tie nav sašķiroti, nav iespējas tos apstrādāt un 

pārstrādāt tādā veidā, lai tas nekaitētu videi un – agrāk vai vēlāk – arī cilvēka veselībai un dzīvībai.

https://likumi.lv/doc.php?id=57207



Marķējumam ir jābūt skaidri saredzamam, viegli salasāmam un noturīgam (arī pēc iepakojuma atvēršanas).

Izmantojams otrreizējai pārstrādei. Marķējumā iekļauts vispārīgais otrreizējās pārstrādes grafiskais simbols 

(1) vai vienkāršots vispārīgais otrreizējais pārstrādes grafikas simbols (2) un attiecīgā iepakojuma materiāla 

ciparu kods, kuru ievieto grafiskajā simbolā, un/vai saīsinājums, kuru novieto zem grafiskā simbola (3).

Iepakojuma vai iepakojuma materiāla ražošanā izmantotas otrreizējās izejvielas. Marķējumā iekļauts 

vispārīgais otrreizējās pārstrādes grafiskais simbols vai vienkāršots vispārīgais otrreizējās pārstrādes grafiskais 

simbols, attiecīgā iepakojuma materiāla ciparu kods, ko ievieto grafiskajā simbolā, un starptautiski 

pieņemtais apzīmējums Recycled (skaitlis) %, kuru novieto zem grafiskā simbola. Norādītā skaitliskā vērtība 

atbilst otrreizējo izejvielu procentuālajam daudzumam iepakojuma materiālā.

Iepakojumsam pārtikas produktiem ir jāatbilst Eiropas Savienības Reglamenta Nr. 10/2011 prasībām, kas 

attiecas uz materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti kontaktam ar pārtikas precēm.

http://www.lzj.lv/lv/iepakojums

https://likumi.lv/doc.php?id=57207

http://www.polipaks.com/lv/catalog/Food-packaging/

http://www.lzj.lv/lv/iepakojums
https://likumi.lv/doc.php?id=57207
http://www.polipaks.com/lv/catalog/Food-packaging/


• Pārtika / nepārtika

• Kā uzglabāt?

• Kā labāk parādīt, lai tas būtu maksimāli pievilcīgs klientam?

• Kā noformēt tekstu, sastāvu, u.c. informāciju?

•Vai iepakojums galarezultātā nepārsniegs preces cenu? 

Prece



http://publistagram.com/101-inspiracoes-de-identidade-visual/



http://maziedraugi.lv/news/index/1228



http://maziedraugi.lv/news/index/1228

http://maziedraugi.lv/news/index/1228


Reklāmas kampaņai





Paldies par uzmanību!


