
 
 

 

 

SIA “Lielais Dzintars” logotipa izmantošanas vadlīnijas sadarbības partneriem 

SIA “Lielais Dzintars” sadarbojas ar daudzām ārējām organizācijām, un tās regulāri lūdz atļauju 

izmantot SIA “Lielais Dzintars” logotipu: 

1. komunikācijā, kā arī mārketinga un informatīvajās aktivitātēs;  

2. informatīvajos materiālos (piemēram, plakātos, grāmatās, brošūrās, faktu lapās, bukletos, 

elektronisko datu nesējos, elektroniskos un virtuālos komunikācijas produktos (šķirkļi, 

virtuālās tūres, galerijas, video, prezentācijas)), informatīvo materiālu stendu 

noformējumos un reklāmas stendos. 

Lai atvieglotu informācijas apmaiņu, izstrādātas SIA “Lielais Dzintars” logotipa izmantošanas 

vadlīnijas, kas jāievēro ikvienai sadarbības organizācijai, izmantojot koncertzāles logotipu. 

1. Izmantošanas noteikumi un nosacījumi 

Trešās personas drīkst izmantot SIA “Lielais Dzintars” logotipu, ievērojot šādus noteikumus un 

nosacījumus: 

1. Logotipu nedrīkst izmantot bez iepriekšējas rakstveida saskaņošanas. Atļauju var dot 

šādos gadījumos: 

1.1. logotips netiek izmantots tādā veidā, kas varētu maldināt sabiedrību, liekot domāt, 

ka par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem ir atbildīga SIA “Lielais 

Dzintars”, 

1.2. logotips netiek izmantots saistībā ar mērķiem vai darbībām, kas ir pretrunā SIA 

“Lielais Dzintars” mērķiem un principiem, 

1.3. logotips netiek izmantots tādā veidā, kas tieši vai netieši norādītu, ka ārējās 

organizācijas (mērķus vai darbības) ir apstiprinājusi SIA “Lielais Dzintars”, 

2. Atļauja izmantot SIA “Lielais Dzintars” logotipu nepiešķir ekskluzīvas tiesības uz tā 

izmantošanu, un šī atļauja nenozīmē piekrišanu logotipa vai tā atveidojuma reģistrācijai 

par preču zīmi, nedz arī piekrišana kādu citu intelektuālā īpašuma tiesību reģistrācijai. 

Katrs gadījums tiek izskatīts atsevišķi, lai noteiktu, vai tas atbilst iepriekš minētajiem 

kritērijiem. 

 

2. Lūgums izmantot SIA “Lielais Dzintars” logotipu 

Lūgumu izmantot SIA “Lielais Dzintars” logotipu ir jāiesniedz SIA “Lielais Dzintars” Mārketinga 

un sabiedrisko attiecību daļas struktūrvienībā, rakstot pieteikumu uz e-pastu: 

birojs@lielaisdzintars.lv.  
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3. SIA “Lielais Dzintars” logotipa grafiskais novietojums un lietojums 

1. SIA “Lielais Dzintars” logotipu drīkst izmantot tikai sadarbības partneri / organizācijas un 

nomnieki. 

2. Logotipā tiek attēlots tikai SIA “Lielais Dzintars” logotips un nosaukums. 

3. Logotipu izmanto pilnībā, nesagrozot, nemainot vai neatdalot tā sastāvdaļas. 

4. SIA “Lielais Dzintars” logotipam ir jābūt redzamam pilnībā un izvietotam uz fona, kas 

neapgrūtina visa logotipa redzamību.  

5. Lai logotips būtu pilnībā redzams, tam apkārt vienmēr jābūt tukšam laukumam vai 

aizsardzības zonai, kurā nav redzami citi elementi (teksts, attēls, zīmējums, figūra utt.). 

6. Logotips ir paredzēts lietošanai gan uz gaiša,  gan tumša, gan krāsaina fona. Katram no 

šiem gadījumiem ir skaidri definēts krāsu un savstarpējo attiecību lietojums.  

7. Situācijās, kad nepieciešams izvietot logotipu uz krāsaina, tumša vai raiba fona, pieļaujama 

reversa vai monohromās versijas izmantošana (sk. pdf dokumentu par logo vadlīnijām). 

 

4. Veidi, kādos partnerorganizācijas izmanto SIA “Lielais Dzintars” logotipu 

Co-branding izmanto produktiem un darbībām, kurās SIA “Lielais Dzintars” ir iesaistīts kā 

līdzvērtīgs partneris. Ja tiek izmantots co-branding ar ārējām organizācijām, jānodrošina, lai 

visiem logotipiem būtu vienāds un līdzsvarots vizuālais uzsvars un tie visi savā starpā būtu 

horizontāli izlīdzināti. Koncertzāles logotipu novieto blakus citu organizētāju logotipiem, un tā 

izmēram jābūt proporcionālam citu organizāciju logotipiem. Logotipu izvietošanas secība 

jālemj katrā gadījumā atsevišķi. 

 


