
logotipa lietošanas vadlīnijas



SIA "Lursoft" un SIA "Lursoft IT" (Lursoft) ir Latvijas informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumi, kas 
aktīvi darbojas IT nozarē jau vairāk kā 20 gadus. Lursoft galvenie darbības veidi ir programma- 
tūras izstrāde un datu apstrādes pakalpojumu sniegšana. Šo gadu laikā Lursoft ir pierādījis sevi 
kā profesionāls, inovatīvs un uz klientu vajadzībām vērsts uzņēmums.

SIA "Lursoft" un SIA "Lursoft IT" logotipu veido gra�skais simbols, kurā attēlota stilizēta spirāle, 
kas simbolizē nemitīgu virzību uz augšu un attīstību, un tekstuālā daļa „Lursoft” un „Lursoft IT”.
Lursoft logotips tiek lietots kā galvenais atpazīstamības elements visos uzņēmuma 
komunikācijas materiālos un lietvedībā. Logotipa noteiktās proporcijas nedrīkst mainīt, kā arī 
logotipi nedrīkst papildināt ar citiem gra�skiem elementiem. Nav pieļaujama burtu deformācija 
un noteiktā fonta aizstāšana ar citu fontu.

1.1

1.1SIA „Lursoft” un SIA „Lursoft IT” logotipa uzbūve



Logotipam paredzētas vairākas krāsu 
lietošanas modi�kācijas, kas ir atkarībā no 
konkrētā materiālā
pamattoņa:

Pilnkrāsu logotips

(zaļi burti uz balta fona)

Pilnkrāsu inversais logotipa variants

(balts logotips uz Lursoft zaļās krāsas fona)

Melnbaltā logotipa variants 
(šo logotipa modi�kāciju izmanto melnbaltos 
materiālos uz balta fona)

Melnbaltā logotipa inversais variants 

(šo logotipa modi�kāciju izmanto melnbaltos 
materiālos uz melna
fona)

1.2

1.2Logotipa krāsu varianti



Logotipa ierobežojošā zona lietota, lai izceltu 
logotipu un saglabātu tā lasāmību citu 
gra�sko elementu vidū.

1.3

1.3Logotipa zona



Logotipam tiek noteikts mazākais lietošanas 
izmērs. Mazāka logotipa lietošana nav 
lietderīga, jo zūd tā lasāmība.

Minimālais logotipa izmērs

Ieteicamais minimalais logotipa izmērs

1.4

1.4Minimālais logotipa izmērs

25 mm

30 mm

25 mm

30 mm



1.5

1.5Nepareiza logotipa lietošana

Nelietot logotipu uz vāji kontrastējoša fona.

Nelietot logotipu uz raiba fotoattēlu vai 
gra�kas fona, kur tā lasāmība ir apgrūtināta.

Nedeformēt logotipu.

Nemainīt logotipa krāsas.

Nelietot logotipa kadrēšanu. 

Nepapildināt logotipu ar citiem gra�skajiem 
elementiem, nelietot tekstus un saukļus tiešā 
tā tuvumā.



Paredzēta lietošanai galvenajos identitātes 
elementos.

logotipos, galvenajos gra�skajos papild-
elementos, galvenajos tekstos un tekstu 
izcēlumos.

2.1

2.1Pamatkrāsa

Pantone 554c

R0 G84 B61

C78 M0 Y63 K67

Pantone 554c

R0 G84 B61

C78 M0 Y63 K67

100% 0%




