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02 Ievads

Latvijas Universitāte (LU) dibināta 1919. gada 28. septembrī, taču tās pirmsākumi meklējami vēl agrāk – 19. gadsimta otrajā 
pusē, kad latviešu sabiedriskās dzīves un kultūras darbinieki aicināja latviešus tiekties pēc zināšanām un kvalitatīvas 
izglītības. 



20. gadsimta sākumā jaunā augstākā mācību iestāde kļuva par vienu no būtiskākajiem latviešu tautas brīvības un 
neatkarības alku paudējiem. Tā bija vienīgā iespēja pasaulē iegūt augstāko izglītību latviešu valodā. Universitāte dzima un 
veidojās līdz ar Latvijas valsti, bet vēlāk tā pilnveidoja Latviju pašu. 



LU misija ir izteikta tās devīzē “Zinātnei un tēvzemei”. Tā dod savu ieguldījumu pasaules zinātnes, augstākās izglītības, 
zināšanu, tehnoloģiju pārneses un inovācijas procesos, nodrošina Latvijas demokrātijas un kultūras izaugsmi, latviešu 
valodas attīstību un tautsaimniecības uzplaukumu.



LU vīzija ir telpa izcilībai, vide attīstībai, laiks atbildībai. LU ir zinātnes universitāte ar augstu starptautisko reputāciju. LU 
veido starpdisciplināru, atvērtu un uz inovācijām vērstu izcilu darba un studiju vidi. LU darbība ir Latvijas valsts 
ilgtspējīgas attīstības un ekonomikas transformācijas pamats.



Latvijas Universitāte spērusi milzu soli – tā veido modernu Akadēmisko centru Torņakalnā, kur tuvāko gadu laikā būs viens 
no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem. Te jau darbojas Dabas māja, Zinātņu māja, drīzumā 
durvis vērs Rakstu māja. Top plāni turpmākajām celtnēm, studentu un zinātnieku dzīves telpai.

Par LU



03 Ievads

Zīmols neatrodas sastingušā stāvoklī – tas pastāvīgi pilnveidojas, bagātinās un attīstās. Grafiskā stila vadlīnijas palīdz 
šajā nepārtrauktajā procesā ieviest vienojošu, atpazīstamu rokrakstu.



LU vizuālā stila grāmata ir darbarīku kopa, ar kuru dizaineriem un mārketinga speciālistiem kopīgi veidot vienotu un 
spēcīgu LU tēlu. 



Stila grāmatas pielikumā ir apkopoti komunikācijas materiālu tehniskie parametri un ieteicamo materiālu izvēle. Pielikums 
tiek pastāvīgi papildināts un atjaunots.  



Neskaidros jautājumos, kas saistīti ar LU zīmola izmantošanu un grafiskā stila vadlīnijām, lūgums sazināties ar LU 
Komunikācijas departamenta dizaineri e-pastā:



e-pasts: martins.locs@lu.lv

Stila grāmatas

lietošana

mailto:martins.locs@lu.lv


04 Saturs

Saturs Logotips
 Latvijas Universitātes logotipu hierarhija
 LU logo variācijas un lietošana kopā ar citiem logo
 LU vēsturiskais ģerbonis 
 LU logotips
 LU fakultāšu logotipi
 LU filiāļu, struktūrvienību un citi logotipi

Tipogrāfija

Krāsas

Grafiskie elementi



Logotipi



06 Logotipi

Latvijas 
Universitātes

logotipu 
hierarhija


LU vēsturiskais ģerbonis (1.) tiek izmantots tikai 
augstākā līmeņa materiālos – visu studiju līmeņu 
un veidu absolvēšanas diplomos, sertifikātos; 
pateicībās, atzinību un izcilības apliecinājumos;

LU rektora piešķirtajās balvās un dāvanās, cieņas 
apliecinājumos utt.



Zīmola grafiskās uzbūves kodols ir LU logotips (2.) – 
grafiska zīme ar universitātes nosaukumu. 
Komunikācijas materiālos tas reprezentē fakultātes 
un to struktūrvienības.



Fakultāšu struktūrvienību zīmes (3.) veido LU 
grafiskā zīme (nemainīgā daļa) un fakultātes krāsas 
līnija ar informatīvās norādes daļu (mainīgā daļa).



Filiāļu, institūtu, departamentu un citu 
struktūrvienību zīmes (4.) veido LU grafiskā zīme 
(nemainīgā daļa) un pelēka līnija ar informatīvās 
norādes daļu (mainīgā daļa).

Latvijas Universitātes vēsturiskais ģerbonis

Nemainīgs

Krāsas:1.

2.

3.

Latvijas Universitātes logotips

Pieļaujama arī vienkāršotā versija

Krāsas:

4. LU filiāļu, departamentu un citu struktūrvienību logotipi

Vertikāls logo + vertikāli centrēts struktūrvienības nosaukums

Krāsas:

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Alūksnes

filiāle

Latvijas Universitātes fakultāšu logotipi

Vertikāls logo + vertikāli centrēts fakultātes nosaukums

Krāsas:

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

BIOLOĢIJAS

FAKULTĀTE

https://www.lu.lv/portals/aktualitates/?tx_lunotices_pi1%5Baction%5D=single&tx_lunotices_pi1%5Bcontroller%5D=Notices&tx_lunotices_pi1%5Btopic_id%5D=48&cHash=151df98c001705ff902f48dfb0777b0e
https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Logo/Logo_jaunie/LU_logo.zip
https://www.lu.lv/portals/aktualitates/?tx_lunotices_pi1%5Baction%5D=single&tx_lunotices_pi1%5Bcontroller%5D=Notices&tx_lunotices_pi1%5Btopic_id%5D=48&cHash=151df98c001705ff902f48dfb0777b0e
https://www.lu.lv/portals/aktualitates/?tx_lunotices_pi1%5Baction%5D=details&tx_lunotices_pi1%5Bcontroller%5D=Notices&tx_lunotices_pi1%5Buid%5D=12639&cHash=46297e389e09105c967bb4968aeeb12d
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Latvijas 
Universitātes 
logo variācijas 
un lietošana 
kopā ar citiem 
logo



CITS LOGO
Ieteicamais augstums CITS LOGO

Ieteicamais augstums

Pozitīvs



Primārā logo versija. Lieto uz gaišiem foniem

Apkārt LU logo ievēro drošības zonu, un blakus esošo logo 
augstums ir vienāds, vai blakus esošais logo ir salīdzinoši 

mazs, to var palielināt līdz 150% no LU logo augstuma

Apkārt LU logo ievēro drošības zonu, un blakus esošo logo 
augstums ir vienāds, vai blakus esošais logo ir salīdzinoši 

mazs, to var palielināt līdz 133% no LU logo augstuma

Negatīvs



Sekundārā logo versija. Lieto uz tumšiem foniem

Zemāk attēlotie piemēri attiecas ne tikai uz LU logo, bet uz visām fakultāšu, filiāļu, struktūrvienību uc. grafiskajām zīmēm

Monohroms



Lieto tikai speciālos gadījumos, kad to pieprasa 
tehnoloģijas specifika. Piem. gravējot



08 Logotipi

Lietošana
 visu studiju līmeņu un veidu absolvēšanas diplomos (piemēram,bakalaurs, maģistrs u. c.)
 kvalifikāciju apliecinošos diplomos vai sertifikātos
 pateicībās, atzinību un izcilības apliecinājumos
 LU rektora piešķirtajās balvāsun dāvanās, cieņas apliecinājumos
 kursu, apmācības moduļu utt. beidzējiem –sertifikātos un apliecinājumos.

Latvijas 
Universitātes 
vēsturiskais

ģerbonis



Latvijas Universitātes vēsturisko ģerboni veido 
lauru lapu vainags ar tajā ietvertu ozolu. Virs ozola 
lasāms LU latīniskais nosaukums Universitas 
Latviensis (Latvijas Universitāte), bet zem tā LU 
devīze Scientiae et Patriae (Zinātnei un Tēvzemei). 
Ozola abās malās redzams skaitlis 19, kas kopā 
atspoguļo LU dibināšanas gadu 1919. 



LU vēsturiskā ģerboņa centrā attēlotais ozols ir 
Latvijas tautas likteņkoks, spēka, ilggadības un 
vīrišķības simbols, kas saistās ar Universitātes 
himnas rindām: Svešs lai kā ozoliem mūžīgiem 
vītums / Visiem, kas mūžīgu uguni kur. 



Latvijas Universitātes zīmes krāsas ir tumši zila, 
sudraba vai pelēka un balta. Zilā krāsa simbolizē 
gudrību, autoritāti, stabilitāti, attīstību. Sudraba 
krāsa simbolizē izaugsmi, neatlaidību. Baltā krāsa 
simbolizē gaismu, garīgumu, gudrību.

Lejuplādēt logo Drošības zona, minimālais izmērs un nepareiza lietošana

https://www.lu.lv/portals/aktualitates/?tx_lunotices_pi1%5Baction%5D=single&tx_lunotices_pi1%5Bcontroller%5D=Notices&tx_lunotices_pi1%5Btopic_id%5D=48&cHash=151df98c001705ff902f48dfb0777b0e
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Logo minimālais izmērs



Mazākajā pieļaujamajā izmērā ir jāsaglabā lasāmība un

drukātajos materiālos poligrāfiskā kvalitāte.

Minimālais izmērs pēc kopējā augstuma ir 2 cm.

Nepareiza lietošana

Latvijas 
Universitātes 
vēsturiskais

ģerbonis



2 cm

Nemainīt krāsas

Nerotēt

Nemainīt  logo

elementu izvietojumu

Nestaipīt logo

Nelietot ar pārspīlētiem

efektiem

Nelietot uz raiba fona, kas

padara logo nesalasāmu

Drošības zona



Logo drošības zona paredzēta, lai izceltu logo un 
saglabātu tā lasāmību. Aizsarglaukumu mēra, ņemot par

pamatu logo simbola platumu, ko tālāk apzīmē ar burtu 
«X» un definētā atsarpe ir puse no X.

Citi elementi nedrīkst atrasties logo aizsarglaukumā, 
izņemot gadījumus, kad tie ir fona attēla sastāvdaļa.


X

X/2

X/
2
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Latvijas 
Universitātes 
logotips



LU zīme sastāv no grafiskās zīmes un uzraksta 
“LATVIJAS UNIVERSITĀTE”.Grafiskā zīme – aplī 
ietverts ozola grafiskais attēls un virs tā LU 
latīniskaisnosaukums Universitas Latviensis, bet 
zem tā LU devīze Scientiae et Patriae.Ozola abās 
malās redzams skaitlis 19, kas kopā atspoguļo LU 
dibināšanas gadu1919. Uzraksts “LATVIJAS 
UNIVERSITĀTE” – ar lielajiem burtiem (versāļiem).

Lietošana
 oficiālos, formāla rakstura gadījumos – LU vadības un valsts līmeņakomunikācijā, oficiālajos dokumentos, 

veidlapās u. tml.
 iespieddarbos (vizītkartēs, plakātos, bukletos, brošūrās, grāmatās u. c.),baneros jeb reklāmkarogos, mājaslapā, 

prezentācijās, reprezentācijas materiālosun suvenīros, sociālajos tīklos, informatīvajās norādēs u. tml.
 maza izmēra suvenīros u. c. maza izmēra objektos.



Vienkāršotais logo








Lietošana
 maza izmēra suvenīros u. c. maza izmēra objektos.

Lejuplādēt logo Drošības zona, minimālais izmērs un nepareiza lietošana

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Logo/Logo_jaunie/LU_logo.zip
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Latvijas 
Universitātes 
logotips



Nemainīt krāsas

Nerotēt

Nemainīt  logo

elementu izvietojumu

Nestaipīt logo

Nelietot ar pārspīlētiem

efektiem

Nelietot iepriekšējo gadu

jubileju logo

Logo minimālais izmērs



Mazākajā pieļaujamajā izmērā ir jāsaglabā lasāmība un

drukātajos materiālos poligrāfiskā kvalitāte.

Minimālais izmērs pēc kopējā augstuma ir 1.5 cm.

Nepareiza lietošana

X

X/2

X/
2

Drošības zona



Logo drošības zona paredzēta, lai izceltu logo un 
saglabātu tā lasāmību. Aizsarglaukumu mēra, ņemot par

pamatu logo simbola platumu, ko tālāk apzīmē ar burtu 
«X» un definētā atsarpe ir puse no X.

Citi elementi nedrīkst atrasties logo aizsarglaukumā, 
izņemot gadījumus, kad tie ir fona attēla sastāvdaļa.


1.5 cm

Nelietot uz raiba fona, kas

padara logo nesalasāmu
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Latvijas 
Universitātes 
fakultāšu

logotipi



Lejuplādēt logo

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

BIOLOĢIJAS

FAKULTĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Biznesa, vadības

un ekonomikas 
fakultāte

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Datorikas

fakultāte

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Fizikas, matemātikas 
un optometrijas 
fakultāte

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Pedagoģijas, 
psiholoģijas un 
mākslas fakultāte

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Ģeogrāfijas un 
zemes zinātņu 
fakultāte

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Juridiskā

fakultāte

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Ķīmijas

fakultāte

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Medicīnas

fakultāte

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Humanitāro

zinātņu

fakultāte

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Sociālo Zinātņu
Fakultāte

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Teoloģijas

fakultāte

Drošības zona, minimālais izmērs un nepareiza lietošana

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

BIOLOĢIJAS

FAKULTĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

BIOLOĢIJAS

FAKULTĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

BIOLOĢIJAS

FAKULTĀTE

https://www.lu.lv/portals/aktualitates/?tx_lunotices_pi1%5Baction%5D=details&tx_lunotices_pi1%5Bcontroller%5D=Notices&tx_lunotices_pi1%5Buid%5D=12639&cHash=46297e389e09105c967bb4968aeeb12d
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Latvijas 
Universitātes 
fakultāšu

logotipi



Fakultāšu zīmes papildina vertikāla vai horizontāla 
līnija fakultātes definētajā krāsā.



Monohromajā versijā līnija ir melnā krāsā.

Nemainīt krāsas

Nerotēt

Nemainīt  logo

elementu izvietojumu

Nestaipīt logo

Nelietot ar pārspīlētiem

efektiem

Logo minimālais izmērs



Mazākajā pieļaujamajā izmērā ir jāsaglabā lasāmība un

drukātajos materiālos poligrāfiskā kvalitāte.

Minimālais izmērs pēc kopējā augstuma ir 1.5 cm.

Nepareiza lietošana

Drošības zona



Logo drošības zona paredzēta, lai izceltu logo un 
saglabātu tā lasāmību. Aizsarglaukumu mēra, ņemot par

pamatu logo simbola platumu, ko tālāk apzīmē ar burtu 
«X» un definētā atsarpe ir puse no X.

Citi elementi nedrīkst atrasties logo aizsarglaukumā, 
izņemot gadījumus, kad tie ir fona attēla sastāvdaļa.


X

X/2

X/
2

1.5 cm

Nelietot uz raiba fona, kas

padara logo nesalasāmu
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Drošības zona, lietošana kopā ar citiem logo, minimālais izmērs un nepareiza lietošanaLejuplādēt logo

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Alūksnes

filiāle

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Bauskas

filiāle

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Cēsu

filiāle

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Jēkabpils

filiāle

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Tukuma

filiāle

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Kuldīgas

filiāle

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Madonas

filiāle

Drošības zona, minimālais izmērs un nepareiza lietošana

Latvijas

Universitātes 
filiāļu, 
departamentu 
un citu 
struktūrvienību 
logotipi


Filiāļu zīmes papildina vertikāla vai horizontāla 
līnija gaiši zilā (Blue 40%) krāsā.



Monohromajā versijā līnija ir melnā krāsā.

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Alūksnes

filiāle

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Alūksnes

filiāle

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Alūksnes

filiāle

https://www.lu.lv/portals/aktualitates/?tx_lunotices_pi1%5Baction%5D=single&tx_lunotices_pi1%5Bcontroller%5D=Notices&tx_lunotices_pi1%5Btopic_id%5D=48&cHash=151df98c001705ff902f48dfb0777b0e
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Latvijas

Universitātes 
filiāļu, 
departamentu 
un citu 
struktūrvienību 
logotipi

Logo minimālais izmērs



Mazākajā pieļaujamajā izmērā ir jāsaglabā lasāmība un

drukātajos materiālos poligrāfiskā kvalitāte.

Minimālais izmērs pēc kopējā augstuma ir 1.5 cm.

Nepareiza lietošana

X

X/2

X/
2

Drošības zona



Logo drošības zona paredzēta, lai izceltu logo un 
saglabātu tā lasāmību. Aizsarglaukumu mēra, ņemot par

pamatu logo simbola platumu, ko tālāk apzīmē ar burtu 
«X» un definētā atsarpe ir puse no X.

Citi elementi nedrīkst atrasties logo aizsarglaukumā, 
izņemot gadījumus, kad tie ir fona attēla sastāvdaļa.


1.5 cm

Nemainīt krāsas

Nerotēt

Nemainīt  logo

elementu izvietojumu

Nestaipīt logo

Nelietot ar pārspīlētiem

efektiem

Nelietot uz raiba fona, kas

padara logo nesalasāmu



Tipogrāfija
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Latvijas 
Universitātes

tipogrāfijas 
hierarhija



Kā Latvijas Universitātes pamatburtveidols tiek 
lietots Meta Pro.



Tas paredzēts lietošanai kā LU grafiskās 
identitātes burtveidols universitātes zīmē, 
fakultāšu un struktūrvienību zīmēs, kā arī visos 
produktos un gadījumos, kur izmantota LU zīme.

MetaPro burtveidols LU grafiskajai identitātei 
izvēlēts tā vizuālās tīrības un vienkāršības dēļ, 
turklāt šī vienkāršība apvienota ar grafiski 
izsmalcinātu burta siluetu.



Šis profesionāli augstvērtīgi izstrādātais 
burtveidols atbilst mūsdienīgai izpratnei par 
grafisko kultūru un piedāvā plašas modifikācijas 
iespējas (dažāda treknraksta un kursīva burtus) 
darbam grafikas dizainā un teksta maketēšanā.



Kā alternatīvu iekšējai komunikācijai izmanto plaši 
pieejamo un viegli salasāmo bezserifa burtveidolu 
Arial. To izmanto lietvedībā, kancelejas 
vajadzībām un ziņojumos papildus serif 
burtveidolu Times New Roman.



Mājaslapā tiek izmantots burtveidols PF Hanfbook 
Bold

Meta Pro Bold

Meta Pro Bold Italic



Meta Pro Regular

Meta Pro Regular Italic



Meta Pro Light

Meta Pro Light Italic

Arial Bold

Arial Bold Italic



Arial Regular

Arial Regular Italic



Times New Roman Bold

Times New Roman Bold Italic



Times New Roman Regular

Times New Roman Regular Italic

PF Handbook Bold

Latvijas

Universitāte

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitāte



Krāsas



19 Krāsas

Latvijas 
Universitātes

zīmola krāsas



Korporatīvās krāsas (zilo, pelēko, balto un melno) 
lieto LU, fakultāšu, institūtu, filiāļu, departamentu 
un citu struktūrvienību zīmēs.



Pelēko izmanto par nodalīšanas līnijas krāsu 
filiāļu, institūtu, departamentu un citu

struktūrvienību zīmēs.



Fakultāšu krāsas lieto LU fakultāšu pilnkrāsu zīmēs 
vertikālās vai horizontālās līnijas krāsas 
definēšanai.



Norādīta arī krāsu gradācija, ko var lietot 
komunikācijas materiālos.

#003087

100%

#42AB31

100%



Pantone 369 

R88 G166 B24

C73 MO Y100 KO 

Bioloģijas

fakultāte

Biznesa,

vadības un

ekonomikas

fakultāte

Datorikas

fakultāte

Fizikas,

matemātikas un

optometrijas

fakultāte

Ģeogrāfijas un

Zemes zinātņu

fakultāte

Humanitāro

zinātņu

fakultāte

Juridiskā

fakultāte

Ķīmijas

fakultāte

Medicīnas

fakultāte

Pedagoģijas,

psiholoģijas un

mākslas

fakultāte

Sociālo

zinātņu

fakultāte

Teoloģijas

fakultāte

Vēstures un

filozofijas

fakultāte

#00665F

100%



Pantone 329 

RO G103 B90 
C100 M14 Y60 K52 

#EAA900

100%



Pantone 124

R234 G171 BO 

CO M32 Y100 KO 

#EAA900

80%

#EAA900
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21 Grafiskie elementi

*Phosphor is bezmaksas un atvērtā-koda ikonu kolekcija, licencēta ar MIT licensi.

Ikonas


Ikonas izmantojamas LU tīmekļa lapās, 
komunikācijas materiālos, bukletos un citur.



LU ikonām izmanto www.phosphoricons.com 
kolekciju, kas ir bezmaksas.*



Mājaslapā ir viegli atrast sev interesējošās ikonas, 
sekojot numurētajiem soļiem labajā pusē.



Ikonas lieto “Regular” vai “Duotone” stilā un 
visbiežāk zilā vai baltā tonī. Zemāk redzams 
sadalījums, kā arī poga, kas aizvedīs uz konkrēto 
ikonu kolekciju.

Izvēlies ikonu stilu

Izvēlies ikonu krāsu (zilas lieto uz gaiša fona un baltās uz tumša) Izvēlies ikonu krāsu (zilas lieto uz gaiša fona un baltās uz tumša)

DuotoneRegular

BaltaZila BaltaZila

Regular-zilas ikonas Regular-baltas ikonas Duotone-baltas ikonas Duotone-zilas ikonas

Mājaslapā spied uz izvēlētās ikonas un lejuplādē nepieciešamo formātu

Ja neesi pārliecināts par formātu, izmanto .PNG

Ja ikonas nepieciešamas citā krāsā vai izmērā, tad nepieciešamos

parametrus ir iespējams manuāli ievadīt mājaslapāšajās sadaļās:

Stils –

Līnijas biezums –

– Meklēšana (angļu valodā)

– Krāsu kods

1.

2.

3.

https://raw.githubusercontent.com/phosphor-icons/phosphor-home/master/LICENSE
https://phosphoricons.com/
http://phosphoricons.com?weight=regular&size=32&color=194382
http://phosphoricons.com?weight=regular&size=32&color=ffffff
http://phosphoricons.com?weight=duotone&size=32&color=ffffff
http://phosphoricons.com?weight=duotone&size=32&color=194382
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