LATVIJAS SPORTA
PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS
vizuālās identitātes vadlīnijas

Mainoties sabiedrības izpratnei par sportu un veselīgu dzīves veidu, Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas zīmola maiņa ir likumsakarīgs process, kura pamatā ir
redzējums par LSPA kā mūsdienīgu, starptautiski atpazīstamu, labi attīstītu un pārvaldītu
akadēmiskās izglītības iestādi.
Ar līdzšinējo zīmolu LSPA darbojās vairāk nekā 70 gadus.
Apstiprināts LSPA Senāta sēdē 2019. gada 7. novembrī.
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Zīmola elementi
Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas (LSPA) Satversmes
Vispārīgo noteikumu 3. punkts nosaka
LSPA grafiskās zīmes elementus:
1) akadēmijas fasādes attēls ar četrām
kolonnām;
2) diskobola siluets;
3) iestādes pilna nosaukuma
saīsinājums “LSPA”.
Fasādes siluets simbolizē Akadēmijas
ēku, kurā notiek zināšanu apgūšana,
balstoties uz akadēmiskām vērtībām.
Diskobola siluets attēlo aktīvu, fiziski
un garīgi spēcīgu cilvēku klātbūtni
Akadēmijā. Siluetā izmanto sengrieķu
tēlnieka Mīrona skulptūru, kas veidota
460. - 450. g.p.m.ē.
LSPA burtveidola abreviatūra
atšifrē Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas nosaukumu.
Zīmolu papildina divi elementi:
Grāmata - simbolizē mācīšanos
un uzkrātās zināšanas kā stabilu
Akadēmijas pastāvēšanas pamatu.
1921 - simbolizē tradīcijās balstītas
un stabilas vērtības. Tas ir LSPA
dibināšanas gads.
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Grafiskā standarta
ideoloģija
Izstrādātā zīmola elements balstās
Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas pamatvērtībās, kuras
sabiedrībai nodod ar simbolu
starpniecību.
LSPA ēkas fasāde un dibināšanas
gads simbolizē Akadēmijas stabilitāti
un vēsturi. Ēka ieskauj diskobola
siluetu, parādot garīgi un fiziski aktīvu
cilvēku klātbūtni Akadēmijā. Grāmata
norāda uz mācīšanos un uzkrātajām
zināšanām, kā stabilu Akadēmijas
pastāvēšanas pamatu. Savukārt LSPA
izvērstais nosaukums veido kāpnes
pa kurām studenti ienāk akadēmijā
un sasniedz akadēmisko zināšanu
virsotni.
Akadēmija sagatavo studentus
viņu mērķu sasniegšanai, līdzīgi kā
diskobols gatavojas diska mešanai un
rezultāta sasniegšanai.
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Grafiskā zīme
ar pilnu nosaukumu
Primāri lietojamā grafiskā zīme.
Krāsainais un melnbaltais variants.

USB: Grafiska_zime/Pamata
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Grafiskā zīme
ar pilnu nosaukumu
apļveida formā
Alternatīvā grafiskā zīme.
Krāsainais un melnbaltais variants.

USB: Grafiska_zime/Pamata
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Grafiskā zīme
bez abreviatūras
atšifrējuma
Krāsainais un melnbaltais variants.

USB: Grafiska_zime/Pamata
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Grafiskā zīme angļu
valodā
Krāsainais un melnbaltais variants.

USB: Grafiska_zime/Pamata/ENG
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Grafiskās zīmes
proporcija
LSPA grafisko zīmi konstruē,
izmantojot Zelta griezuma proporciju,
sauktu arī par Dievišķo proporciju.
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1.618

1

Grafiskās zīmes
proporcija
LSPA grafisās zīmes izstrādē
izmanto klasisko Zelta griezuma
proporciju (arī Zelta šķēlums
un Dievišķā proporcija). Tā ir
matemātiska konstante, kas vienāda
ar 1,6180339887.
Grafiskajā zīmē Zelta griezuma
ģeometriskā proporcija vislabāk
skatāma diskobola siluetā.
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Grafiskās zīmes
koncepcija
LSPA grafiskās zīmes uzbūvē ievēro
Zelta griezuma proporciju, kas rada
kopēju harmoniju un kārtību elementu
attiecībās.
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Grafiskās zīmes krāsa
Grafiskajā zīmē izmanto Latvijas
Valsts karoga karmīnsarkano krāsu.
Krāsa veicina prāta intensitāti,
kaislību, ambīcijas, drosmi un
radošumu.

Pantone 201 C
C-20, M-100, Y-100, K-25
R-140, G-8, B-12
#8C080C
Oracal 641 serija / 030

Pantone Process Black C
C-40, M-40, Y-40, K-100
R-0, G-0, B-0
#000000
Oracal 641 serija / 070

Papildkrāsas:
Pantone 445C
C-68, M-60, Y-60, K-50
Pantone 443C
C-55, M-44, Y-44, K-10
Pantone 290C
C-24, M-15, Y-15, K-0
Pantone 871C (zelts)
C-16, M-35, Y-85, K-18
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Grafiskās zīmes
lietošanas aizliegumi
Grafisko zīmi aizliegts lietot uz
krāsu fona, kas neatbilst LSPA
korporatīvajām krāsām vai pēc
intensitātes ir līdzīga
grafiskajai zīmei, tādējādi traucējot to
nolasīt un saskatīt.

Nemainīt novietojumu

Nemainīt proporciju

Nemainīt krāsu

Grafisko zīmi nedrīkst patvaļīgi šķiebt,
rotēt vai citādi deformēt.
Grafiskajai zīmei nav atļauts patvaļīgi
pievienot grafiskus elementus vai
mainīt grafiskās zīmes burtveidolu.

LATVIJAS SPORTA
PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Nemainīt burtveidolu (fontu)

Nemainīt tekstu pozīciju

Nepareizs lietojums

Nelietot efektus

Pareizs lietojums
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Grafiskās zīmes
minimālie izmēri

1.

2.

3.

4.

5.

13,5 mm

23 mm

26 mm

28 mm

14 mm

Grafisko zīmi drīkst samazināt tikai
proporcionāli, saglabājot elementu
attiecības.
Gadījumos, ja grafiskā zīme
jāsamazina, tad platums (horizontāli),
ieskaitot aizsargājamos attālumus,
nedrīkst būt mazāks par:

1. platums ne mazāks par 13,5 mm
2. platums ne mazāks par 23 mm
3. platums ne mazāks par 26 mm
Gadījumos, ja grafiskā zīme
jāizmanto īpaši maziem
laukumiem - pildspalvām vai citiem
prezentreklāmas suvenīriem, jālieto:

Grafiskās zīmes izmērs
dažāda formāta lapām.

4. platums ne mazāks par 28 mm
5. platums ne mazāks par 14 mm
Grafiskās zīmes pieļaujamos
minimālos izmērus nosaka drukas
veids (sietspiede, ofseta druka,
gravējums u.c.), apdrukājamā
materiāla tehniskās īpašības (papīrs,
plastmasa u.c.) un poligrāfijas
kvalitātes parametri (avīze, žurnāls,
albums, brošūra u.c.).

USB: Grafiska_zime/Pamata/Mini

Lapas izmērs
A6
A5
A4
A3
A2
A1

(105 x 148 mm)
(148 x 210 mm)
(210 x 297 mm)
(297 x 420 mm)
(420 x 594 mm)
(594 x 841 mm)

19 mm
19 mm
24 mm
48 mm
96 mm
192 mm

28 mm
28 mm
33 mm
66 mm
120 mm
240 mm

31 mm
31 mm
36 mm
72 mm
144 mm
288 mm
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x

x

Grafiskās zīmes
aizsarglaukums
Minimālais brīvais laukums
ap grafisko zīmi.
Lai aprēķinātu minimālo brīvo
laukumu ap grafisko zīmi, par
atskaites punktu ņem LSPA
grafiskās zīmes elementu GRĀMATU.
Grāmatas augstumu apzīmē ar
simbolu X.
Aizsarglaukumā nedrīkst būt
ievietotas citas zīmes, teksts,
ilustrācijas, u.c. elementi.
Lai aprēķinātu attālumu, kādā var
novietot citas zīmes vai dokumenta
griezuma malas, izmanto lielumu X.

x

x

x
x

x

x

x

x
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Struktūrvienību
grafiskās zīmes
LSPA struktūrvienību - Sporta klubs
un Studējošo pašpārvalde, grafiskās
zīmes pamatu veido LSPA grafiskā
zīme ar pilnu nosaukumu, to papildina
stuktūrvienības nosaukums jaunā
rindkopā.
Šāds grafiskās zīmes izveides princips
un lietojums attiecināms arī uz citām
LSPA struktūrvienībām.
Krāsainais variants:
Karmīnsarkanais

SPORTA KLUBS

STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDE

SPORTA KLUBS

STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDE

Pantone 201 C
C-20, M-100, Y-100, K-25
R-140, G-8, B-12
#8C080C
Struktūrvienības nosaukums:
Pantone 445C
C-68, M-60, Y-60, K-50
R-61, G-62, B-61
#3D3E3D
Pantone Process Black C
C-40, M-40, Y-40, K-100
R-0, G-0, B-0
#000000

USB: Grafiska_zime/Strukturvienibas
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Grafiskās zīmes
burtveidols
Definētais burtveidols lietvedības
tekstiem ir Gotham, kas ērti lietojams
un viegli lasāms. Tam ir dažādi
biezumi, kas ļauj izcelt tekstu pēc tā
nozīmes un lietojamības, kā latviešu,
tā kirilicas rakstībā.
Pēc nepieciešamības izmanto arī citus
Gotham burtveidola paplašinājumus Light, Book, Medium, Bold, Black.
LSPA saīsinājumam un pilnajam
nosaukumam lieto Gotham Black.

Gotham Light

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Gotham Book

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Gotham Medium

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Gotham Medium Italic

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Pamattekstiem Gotham Book.

USB: Grafiska_zime/Burtveidols/Gotham

Gotham Bold

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Gotham Black

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Gotham Black Italic

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?
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Grafiskās zīmes
burtveidols kirilicā
Kirilicas rakstībā var izmantot arī citus
Gotham burtveidola paplašinājumus Light, Regular, Medium, Bold, Black.
Pamattekstiem lieto Gotham Pro
Regular.

Gotham Pro Light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Gotham Pro Light Italic

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Gotham Pro Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Gotham Pro Medium

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Gotham Pro Medium Italic

Gotham Pro Bold

Gotham Pro Bold Italic

USB: Grafiska_zime/Burtveidols/Gotham Pro

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Gotham Pro Black

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Gotham Pro Black Italic

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?
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Grafiskās zīmes
alternatīvais burtveidols
Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ
nav iespejams izmantot identitātes
primāro - Gotham, burtveidolu, tā
vietā izmanto Arial burtveidolu.
Sekundāro - Arial, burtveidolu
izmanto elektroniskajos dokumentos,
ja Gotham nav pieejams.
Piemēram:
- E-pastā
- Power Point prezentācijā
- Interneta lietotnēs
- Dokumentācijas pamattekstā
- Citos gadījumos

Arial Regular

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Arial Italic

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Arial Bold

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Arial Bold Italic

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?

Arial Black

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž
1234567890!@#%^&*()_+=:;’”,./?
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Grafisko zīmi
papildinošs dizaina
elements
Dizaina elementu veido, izmantojot
rūtu rakstu. Rakstu izmanto, lai
uzzīmētu ikvienu latvju zīmi.
Māras līklocis simbolizē kustību,
kas ir bezgalīgi cikliska - ar sākumu,
kulmināciju un beigām. Zīme sasaucas
ar mācību norises cikliskumu studiju
gada kontekstā, arī visa studiju
procesa laikā - no imatrikulācijas līdz
absolvēšanai.

Rūtu raksts

Māras līklocis

Rūtu rakstā iestrādāta kustīga cilvēka
piktogramma, kas simbolizē kustību
un piedalīšanos procesā.
Dizaina elementu izmanto kā
papildinošu vai grafisku elementu
LSPA grafiskās zīmes un tēla
stiprināšanai.
Ieteicams lietot trīs joslās, kas ir
viena otrai blakus, 28 grādu leņķī.
Atsevišķos dizainos arī 16 grādu
leņķī, kas ir grafiskajā zīmē attēlotās
fasādes jumta slīpums.

USB: Dizaina_elements

Sportists

Dizaina elements

Grafiskās zīmes lietojums
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Grafisko zīmi
papildinošs dizaina
elements
Latvju raksts ir mūsu senču dzīves
izjūtu kods, vienota sistēma, kas
aptver visus tās izpausmes līmeņus.
Raksts rada kosmosu, sakārtojot
haosu tam vispieņemamākajā
proporcijā. Tā pamata funkcija ir
sakārtot un organizēt.
Valdis Celms
autors grāmatai
“Latvju raksts un zīmes. Baltu
pasaules modelis. Uzbūve. Tēli.
Simbolika”

USB: Dizaina_elements
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Moto

Mācām uzvarēt!
Lakoniski raksturo Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas stratēģisko
darbības virzienu - ceļu uz panākumiem.

1.

Lieto reklāmas materiālu komunikācijā.
Primāri izmanto divu rindu ieslīpo
variantu.
Gadījumā, ja nav iespēja izmantot
primāro variantu, izmanto vienā rindā
rakstīto taisno variantu.
Burtveidols: Meat Buckets
Lietojums:
1) divās rindās, 16 grādu leņķī
2) vienā rindā
3) divās rindās

2.

3.

USB: Moto
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Elektroniskais paraksts

Pamatteksts
Gotham Book
10 pt

Pamatteksts:
Gotham Book 10 pt izmērs
Grafiskais elements izslēgts pa vidu
kontaktinformācijas blokam.
Atdalošā līnija 0,5 pt 70% melna.
Kontaktinfo:
Gotham Book 9 pt izmērs
USB: e-paraksts

Grafiskais elements
izslēgts pa vidu
kontaktinformācijai

Labdien,
Epasta teksts. Epasta teksts. Epasta teksts. Epasta teksts. Epasta
teksts. Epasta teksts. Epasta teksts. Epasta teksts. Epasta teksts.
Epasta teksts. Epasta teksts. Epasta teksts. Epasta teksts.
Akadēmiskais nosaukums
VĀRDS UZVĀRDS
AMATA NOSAUKUMS
Katedras nosaukums

Vizītkartes
teksts 9 pt

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Mob. +371 67543410
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006, Latvija.
www.lspa.lv

Atdalošā līnija 0,5 pt
50% black
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Elektroniskais paraksts
angļu valodā

Pamatteksts
Gotham Book
10 pt

Pamatteksts:
Gotham Book 10 pt izmērs
Grafiskais elements izslēgts pa vidu
kontaktinformācijas blokam.
Atdalošā līnija 0,5 pt 70% melna.
Kontaktinfo:
Gotham Book 9 pt izmērs
USB: e-paraksts

Grafiskais elements
izslēgts pa vidu
kontaktinformācijai

Dear (name),
Text in email. Text in email. Text in email. Text in email. Text in email.
Text in email. Text in email. Text in email. Text in email. Text in email.
Text in email. Text in email. Text in email. Text in email.
Academic title
NAME SURNAME
JOB TITLE
Name of the department

Vizītkartes
teksts 9 pt

Latvian Academy of Sport Education
Mob. +371 67543410
Brivibas alley 333, Riga, LV-1006, Latvia.
www.lspa.lv

Atdalošā līnija 0,5 pt
50% black
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Veidlapa vertikāla
Veidlapas A4 (210x297 mm)

30 mm
20 mm

30 mm
30 mm

55 mm

20 mm

63 mm

Tālrunis: +371 67543410 (kanceleja)
Fakss: +371 67543480
E-pasts: akademija@lspa.lv
www.lspa.lv

20 mm

NEMAINĪGĀ AUGŠDAĻA

20 mm

Teksta turpinājums...

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

23 mm

Kontaktiem:
Gotham Book
8 pt

20 mm
20 mm

BURTVEIDOLS

20 mm

Rīga, 01.01.2019
Nr. ____/___
Uz _________________________

Adresāts
Adresāts

88 mm

Pamattekstam:
Gotham Book
10 pt

KRĀSAS
Kontaktiem:
Black 70%
Karmīnsarkans Pantone 201 C
Pamattekstam:
Black 100%
Joslai:
Pantone 201 C

Nepieciešamība pēc speciālas mācību iestādes dibināšanas radās 1919.gada pavasarī,
kad tā laika progresīvā prese atzīmēja, ka fiziskās audzināšanas teorētiskie jautājumi un
organizācijas formas prasa to zinātnisku pamatojumu. Latvijas Izglītības ministrija akceptēja
šo sabiedrības izteikto nepieciešamību un 1921.gada 6.septembrī Ministru Kabinets pieņēma
lēmumu dibināt Latvijas Fiziskās izglītības institūtu (LFII). Studentus izglītojošā darbība tika
sākta Rīgā, Nikolaja (toreiz Valdemāra) ielā 1 un praktisko nodarbību organizēšanai
izmantoja skolu sporta zāles un stadionus. Institūta darbības pamatmērķis bija fiziskās
audzināšanas skolotāju sagatavošana; fiziskās audzināšanas teorētisko un praktisko
jautājumu risināšana; fiziskās attīstības un audzināšanas pārraudzība valstī. Institūta pirmais
vadītājs bija Rumpmuižas skolas skolotājs Mārtiņš Krūze.

215 mm

Gadījumā, ja lietvedībā nav pieejams
Gotham burtveidols, var izmantot
Arial burtveidolu.

ŠO DAĻU MAIN ATKARĪBIĀ NO PIELIETOJUMA

Vēstules tēma

Institūtā mācības ilga 2 gadus un ietvēra 1400 stundas teorētisko un praktisko studiju
kursus. Speciālistu sagatavošanā uzsvars tika likts uz viņu praktisko sagatavošanu, kas
sastādīja 65,3% no visu studiju apjoma. Savukārt, praktiskajā sagatavošanā prevalēja
vingrošana un tādas fiziskās aktivitātes, kas saistītas ar vingrošanu. Tas arī ietekmēja
apstākli, ka tajā laikā skolās fiziskā audzināšana tika dēvēta par vingrošanu, bet skolotāji –
par vingrošanas skolotājiem. 1922.gada 3.novembrī tika pārskatīts institūtā realizētais
mācību plāns, ieviešot nosacījumu, ka katra no 21 mācību priekšmeta noslēgumā pie
komisijas studenti turpmāk kārtos pārbaudījumu. 1922.gada 15.novembrī par institūta
vadītāju iecēla ārstu Dr. Jēkabu Dilli.
Ar cieņu,

Ieņemamais amats

(paraksts)

Vārds Uzvārds

USB: Lietvediba/Veidlapa

20 mm

Grafiskā zīme veidlapā janovieto
saskaņā ar minimalo atstatumu, kas
minēts identitātes vadlīnijās.
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Veidlapa vertikāla II
Veidlapas A4 (210x297 mm)

30 mm
20 mm

30 mm
30 mm

55 mm

20 mm

63 mm

Tālrunis: +371 67543410 (kanceleja)
Fakss: +371 67543480
E-pasts: akademija@lspa.lv
www.lspa.lv

20 mm

NEMAINĪGĀ AUGŠDAĻA

20 mm

Teksta turpinājums...

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

23 mm

Kontaktiem:
Gotham Book
8 pt

20 mm
20 mm

BURTVEIDOLS

20 mm

Rīga, 01.01.2019
Nr. ____/___
Uz _________________________

Adresāts
Adresāts

88 mm

Pamattekstam:
Gotham Book
10 pt

KRĀSAS
Kontaktiem:
Black 70%
Karmīnsarkans Pantone 201 C
Pamattekstam:
Black 100%
Joslai:
Pantone 201 C

Nepieciešamība pēc speciālas mācību iestādes dibināšanas radās 1919.gada pavasarī,
kad tā laika progresīvā prese atzīmēja, ka fiziskās audzināšanas teorētiskie jautājumi un
organizācijas formas prasa to zinātnisku pamatojumu. Latvijas Izglītības ministrija akceptēja
šo sabiedrības izteikto nepieciešamību un 1921.gada 6.septembrī Ministru Kabinets pieņēma
lēmumu dibināt Latvijas Fiziskās izglītības institūtu (LFII). Studentus izglītojošā darbība tika
sākta Rīgā, Nikolaja (toreiz Valdemāra) ielā 1 un praktisko nodarbību organizēšanai
izmantoja skolu sporta zāles un stadionus. Institūta darbības pamatmērķis bija fiziskās
audzināšanas skolotāju sagatavošana; fiziskās audzināšanas teorētisko un praktisko
jautājumu risināšana; fiziskās attīstības un audzināšanas pārraudzība valstī. Institūta pirmais
vadītājs bija Rumpmuižas skolas skolotājs Mārtiņš Krūze.

215 mm

Gadījumā, ja lietvedībā nav pieejams
Gotham burtveidols, var izmantot
Arial burtveidolu.

ŠO DAĻU MAIN ATKARĪBIĀ NO PIELIETOJUMA

Vēstules tēma

Institūtā mācības ilga 2 gadus un ietvēra 1400 stundas teorētisko un praktisko studiju
kursus. Speciālistu sagatavošanā uzsvars tika likts uz viņu praktisko sagatavošanu, kas
sastādīja 65,3% no visu studiju apjoma. Savukārt, praktiskajā sagatavošanā prevalēja
vingrošana un tādas fiziskās aktivitātes, kas saistītas ar vingrošanu. Tas arī ietekmēja
apstākli, ka tajā laikā skolās fiziskā audzināšana tika dēvēta par vingrošanu, bet skolotāji –
par vingrošanas skolotājiem. 1922.gada 3.novembrī tika pārskatīts institūtā realizētais
mācību plāns, ieviešot nosacījumu, ka katra no 21 mācību priekšmeta noslēgumā pie
komisijas studenti turpmāk kārtos pārbaudījumu. 1922.gada 15.novembrī par institūta
vadītāju iecēla ārstu Dr. Jēkabu Dilli.
Ar cieņu,

Ieņemamais amats

(paraksts)

Vārds Uzvārds

USB: Lietvediba/Veidlapa

20 mm

Grafiskā zīme veidlapā janovieto
saskaņā ar minimalo atstatumu, kas
minēts identitātes vadlīnijās.
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Veidlapa vertikāla
melnbalta
Veidlapas A4 (210x297 mm)

30 mm
20 mm

30 mm
30 mm

55 mm

20 mm

63 mm

Tālrunis: +371 67543410 (kanceleja)
Fakss: +371 67543480
E-pasts: akademija@lspa.lv
www.lspa.lv

20 mm

NEMAINĪGĀ AUGŠDAĻA

20 mm

Teksta turpinājums...

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

23 mm

Kontaktiem:
Gotham Book
8 pt

20 mm
20 mm

BURTVEIDOLS

20 mm

Rīga, 01.01.2019
Nr. ____/___
Uz _________________________

Adresāts
Adresāts

88 mm

Pamattekstam:
Gotham Book
10 pt

KRĀSAS
Kontaktiem:
Black 70%
Pamattekstam:
Black 100%
Joslai:
Black 80%

Nepieciešamība pēc speciālas mācību iestādes dibināšanas radās 1919.gada pavasarī,
kad tā laika progresīvā prese atzīmēja, ka fiziskās audzināšanas teorētiskie jautājumi un
organizācijas formas prasa to zinātnisku pamatojumu. Latvijas Izglītības ministrija akceptēja
šo sabiedrības izteikto nepieciešamību un 1921.gada 6.septembrī Ministru Kabinets pieņēma
lēmumu dibināt Latvijas Fiziskās izglītības institūtu (LFII). Studentus izglītojošā darbība tika
sākta Rīgā, Nikolaja (toreiz Valdemāra) ielā 1 un praktisko nodarbību organizēšanai
izmantoja skolu sporta zāles un stadionus. Institūta darbības pamatmērķis bija fiziskās
audzināšanas skolotāju sagatavošana; fiziskās audzināšanas teorētisko un praktisko
jautājumu risināšana; fiziskās attīstības un audzināšanas pārraudzība valstī. Institūta pirmais
vadītājs bija Rumpmuižas skolas skolotājs Mārtiņš Krūze.

215 mm

Gadījumā, ja lietvedībā nav pieejams
Gotham burtveidols, var izmantot
Arial burtveidolu.

ŠO DAĻU MAIN ATKARĪBIĀ NO PIELIETOJUMA

Vēstules tēma

Institūtā mācības ilga 2 gadus un ietvēra 1400 stundas teorētisko un praktisko studiju
kursus. Speciālistu sagatavošanā uzsvars tika likts uz viņu praktisko sagatavošanu, kas
sastādīja 65,3% no visu studiju apjoma. Savukārt, praktiskajā sagatavošanā prevalēja
vingrošana un tādas fiziskās aktivitātes, kas saistītas ar vingrošanu. Tas arī ietekmēja
apstākli, ka tajā laikā skolās fiziskā audzināšana tika dēvēta par vingrošanu, bet skolotāji –
par vingrošanas skolotājiem. 1922.gada 3.novembrī tika pārskatīts institūtā realizētais
mācību plāns, ieviešot nosacījumu, ka katra no 21 mācību priekšmeta noslēgumā pie
komisijas studenti turpmāk kārtos pārbaudījumu. 1922.gada 15.novembrī par institūta
vadītāju iecēla ārstu Dr. Jēkabu Dilli.
Ar cieņu,

Ieņemamais amats

(paraksts)

Vārds Uzvārds

USB: Lietvediba/Veidlapa

20 mm

Grafiskā zīme veidlapā janovieto
saskaņā ar minimalo atstatumu, kas
minēts identitātes vadlīnijās.
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30 mm
20 mm

30 mm

55 mm

20 mm

23 mm

63 mm

Tālrunis: +371 67543410 (kanceleja)
Fakss: +371 67543480
E-pasts: akademija@lspa.lv
www.lspa.lv

Rīga, 01.01.2019
Nr. ____/___
Uz _________________________

10 mm

NEMAINĪGĀ AUGŠDAĻA

20 mm

Veidlapa horizontāla

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

Adresāts
Adresāts

BURTVEIDOLS
Kontaktiem:
Gotham Book
8 pt
Pamattekstam:
Gotham Book
10 pt
Gadījumā, ja lietvedībā nav pieejams
Gotham burtveidols, var izmantot
Arial burtveidolu.

Nepieciešamība pēc speciālas mācību iestādes dibināšanas radās 1919.gada pavasarī, kad tā laika progresīvā prese atzīmēja, ka fiziskās
audzināšanas teorētiskie jautājumi un organizācijas formas prasa to zinātnisku pamatojumu. Latvijas Izglītības ministrija akceptēja šo
sabiedrības izteikto nepieciešamību un 1921.gada 6.septembrī Ministru Kabinets pieņēma lēmumu dibināt Latvijas Fiziskās izglītības institūtu
(LFII). Studentus izglītojošā darbība tika sākta Rīgā, Nikolaja (toreiz Valdemāra) ielā 1 un praktisko nodarbību organizēšanai izmantoja skolu
sporta zāles un stadionus. Institūta darbības pamatmērķis bija fiziskās audzināšanas skolotāju sagatavošana; fiziskās audzināšanas teorētisko
un praktisko jautājumu risināšana; fiziskās attīstības un audzināšanas pārraudzība valstī. Institūta pirmais vadītājs bija Rumpmuižas skolas
skolotājs Mārtiņš Krūze.
Institūtā mācības ilga 2 gadus un ietvēra 1400 stundas teorētisko un praktisko studiju kursus. Speciālistu sagatavošanā uzsvars tika likts uz
viņu praktisko sagatavošanu, kas sastādīja 65,3% no visu studiju apjoma. Savukārt, praktiskajā sagatavošanā prevalēja vingrošana un tādas
fiziskās aktivitātes, kas saistītas ar vingrošanu. Tas arī ietekmēja apstākli, ka tajā laikā skolās fiziskā audzināšana tika dēvēta par vingrošanu, bet
skolotāji – par vingrošanas skolotājiem. 1922.gada 3.novembrī tika pārskatīts institūtā realizētais mācību plāns, ieviešot nosacījumu, ka katra no
21 mācību priekšmeta noslēgumā pie komisijas studenti turpmāk kārtos pārbaudījumu. 1922.gada 15.novembrī par institūta vadītāju iecēla ārstu
Dr. Jēkabu Dilli.

215 mm

Veidlapas A4 (297x210 mm)

ŠO DAĻU MAIN ATKARĪBIĀ NO PIELIETOJUMA

Vēstules tēma

Ar cieņu,

Ieņemamais amats

Vārds Uzvārds

30 mm
20 mm

20 mm
20 mm

KRĀSAS
Kontaktiem:
Black 70%
Karmīnsarkans Pantone 201 C

(paraksts)

Teksta turpinājums...

Pamattekstam:
Black 100%
Joslai:
Pantone 201 C
Grafiskā zīme veidlapā janovieto
saskaņā ar minimalo atstatumu, kas
minēts identitātes vadlīnijās.

20 mm

USB: Lietvediba/Veidlapa
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30 mm
20 mm

30 mm

55 mm

20 mm

23 mm

63 mm

Tālrunis: +371 67543410 (kanceleja)
Fakss: +371 67543480
E-pasts: akademija@lspa.lv
www.lspa.lv

Rīga, 01.01.2019
Nr. ____/___
Uz _________________________

10 mm

NEMAINĪGĀ AUGŠDAĻA

20 mm

Veidlapa horizontāla II

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

Adresāts
Adresāts

BURTVEIDOLS
Kontaktiem:
Gotham Book
8 pt
Pamattekstam:
Gotham Book
10 pt
Gadījumā, ja lietvedībā nav pieejams
Gotham burtveidols, var izmantot
Arial burtveidolu.

Nepieciešamība pēc speciālas mācību iestādes dibināšanas radās 1919.gada pavasarī, kad tā laika progresīvā prese atzīmēja, ka fiziskās
audzināšanas teorētiskie jautājumi un organizācijas formas prasa to zinātnisku pamatojumu. Latvijas Izglītības ministrija akceptēja šo
sabiedrības izteikto nepieciešamību un 1921.gada 6.septembrī Ministru Kabinets pieņēma lēmumu dibināt Latvijas Fiziskās izglītības institūtu
(LFII). Studentus izglītojošā darbība tika sākta Rīgā, Nikolaja (toreiz Valdemāra) ielā 1 un praktisko nodarbību organizēšanai izmantoja skolu
sporta zāles un stadionus. Institūta darbības pamatmērķis bija fiziskās audzināšanas skolotāju sagatavošana; fiziskās audzināšanas teorētisko
un praktisko jautājumu risināšana; fiziskās attīstības un audzināšanas pārraudzība valstī. Institūta pirmais vadītājs bija Rumpmuižas skolas
skolotājs Mārtiņš Krūze.
Institūtā mācības ilga 2 gadus un ietvēra 1400 stundas teorētisko un praktisko studiju kursus. Speciālistu sagatavošanā uzsvars tika likts uz
viņu praktisko sagatavošanu, kas sastādīja 65,3% no visu studiju apjoma. Savukārt, praktiskajā sagatavošanā prevalēja vingrošana un tādas
fiziskās aktivitātes, kas saistītas ar vingrošanu. Tas arī ietekmēja apstākli, ka tajā laikā skolās fiziskā audzināšana tika dēvēta par vingrošanu, bet
skolotāji – par vingrošanas skolotājiem. 1922.gada 3.novembrī tika pārskatīts institūtā realizētais mācību plāns, ieviešot nosacījumu, ka katra no
21 mācību priekšmeta noslēgumā pie komisijas studenti turpmāk kārtos pārbaudījumu. 1922.gada 15.novembrī par institūta vadītāju iecēla ārstu
Dr. Jēkabu Dilli.

215 mm

Veidlapas A4 (297x210 mm)

ŠO DAĻU MAIN ATKARĪBIĀ NO PIELIETOJUMA

Vēstules tēma

Ar cieņu,

Ieņemamais amats

Vārds Uzvārds

30 mm
20 mm

20 mm
20 mm

KRĀSAS
Kontaktiem:
Black 70%
Karmīnsarkans Pantone 201 C

(paraksts)

Teksta turpinājums...

Pamattekstam:
Black 100%
Joslai:
Pantone 201 C
Grafiskā zīme veidlapā janovieto
saskaņā ar minimalo atstatumu, kas
minēts identitātes vadlīnijās.

20 mm

USB: Lietvediba/Veidlapa

30

30 mm
20 mm

30 mm

55 mm

20 mm

Pamattekstam:
Gotham Book
10 pt

63 mm

Rīga, 01.01.2019
Nr. ____/___
Uz _________________________

Adresāts
Adresāts

Vēstules tēma
Nepieciešamība pēc speciālas mācību iestādes dibināšanas radās 1919.gada pavasarī, kad tā laika progresīvā prese atzīmēja, ka fiziskās
audzināšanas teorētiskie jautājumi un organizācijas formas prasa to zinātnisku pamatojumu. Latvijas Izglītības ministrija akceptēja šo
sabiedrības izteikto nepieciešamību un 1921.gada 6.septembrī Ministru Kabinets pieņēma lēmumu dibināt Latvijas Fiziskās izglītības institūtu
(LFII). Studentus izglītojošā darbība tika sākta Rīgā, Nikolaja (toreiz Valdemāra) ielā 1 un praktisko nodarbību organizēšanai izmantoja skolu
sporta zāles un stadionus. Institūta darbības pamatmērķis bija fiziskās audzināšanas skolotāju sagatavošana; fiziskās audzināšanas teorētisko
un praktisko jautājumu risināšana; fiziskās attīstības un audzināšanas pārraudzība valstī. Institūta pirmais vadītājs bija Rumpmuižas skolas
skolotājs Mārtiņš Krūze.
Institūtā mācības ilga 2 gadus un ietvēra 1400 stundas teorētisko un praktisko studiju kursus. Speciālistu sagatavošanā uzsvars tika likts uz
viņu praktisko sagatavošanu, kas sastādīja 65,3% no visu studiju apjoma. Savukārt, praktiskajā sagatavošanā prevalēja vingrošana un tādas
fiziskās aktivitātes, kas saistītas ar vingrošanu. Tas arī ietekmēja apstākli, ka tajā laikā skolās fiziskā audzināšana tika dēvēta par vingrošanu, bet
skolotāji – par vingrošanas skolotājiem. 1922.gada 3.novembrī tika pārskatīts institūtā realizētais mācību plāns, ieviešot nosacījumu, ka katra no
21 mācību priekšmeta noslēgumā pie komisijas studenti turpmāk kārtos pārbaudījumu. 1922.gada 15.novembrī par institūta vadītāju iecēla ārstu
Dr. Jēkabu Dilli.

215 mm

ŠO DAĻU MAIN ATKARĪBIĀ NO PIELIETOJUMA

Kontaktiem:
Gotham Book
8 pt

Tālrunis: +371 67543410 (kanceleja)
Fakss: +371 67543480
E-pasts: akademija@lspa.lv
www.lspa.lv

10 mm

BURTVEIDOLS

23 mm

Veidlapas A4 (297x210 mm)

NEMAINĪGĀ AUGŠDAĻA

20 mm

Veidlapa horizontāla
melnbalta

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

Ar cieņu,

Ieņemamais amats

(paraksts)

Vārds Uzvārds

Ja lietvedībā nav pieejams Gotham,
tad var izmantot Arial burtveidolu.
30 mm

KRĀSAS

20 mm
20 mm

Kontaktiem:
Black 70%

20 mm

Teksta turpinājums...

Pamattekstam:
Black 100%
Joslai:
Black 80%
Grafiskā zīme veidlapā janovieto
saskaņā ar minimalo atstatumu, kas
minēts identitātes vadlīnijās.

20 mm

USB: Lietvediba/Veidlapa
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Vēstules
Aploksnes veids C4 229x324 mm
Grafiskās zīmes platums - 85 mm.
Aploksnes veids C5 162x229 mm
Grafiskās zīmes platums - 64 mm.

Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmija
Brīvības gatve 333,
Rīga, LV-1006, LATVIJA

Aploksnes otrā pusē lieto minatūras
zīmolu, platums 13 mm.

C4

Grafiskās zīmes dizaina elements trīs
joslās, 28 grādu leņķī, krāsa Pantone
201 C

www.lspa.lv

C5

Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmija
Brīvības gatve 333,
Rīga, LV-1006, LATVIJA

www.lspa.lv

USB: Lietvediba/Aploksne
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Mapes
Mape A4 ar izgriezumu vizītkartes
ievietošanai.
Papīra lietojums:
Balts papīrs
CURIOUS SKIN Extra white 270 g/m2
Karmīnsarkans papīrs
COURIOUS SKIN Red 270 g/m2
Tumšs papīrs
KEAYKOLOUR BASALT 270 g/m2

Brīvības gatve 333,
Rīga, LV-1006, Latvija
+371 67543410
akademija@lspa.lv
www.lspa.lv

USB: Lietvediba/Mape
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Vizītkarte

Akadēmiskais nosaukums
VĀRDS UZVĀRDS
AMATA NOSAUKUMS
Katedras nosaukums

Dizaina papīra lietojums:
Balts papīrs
CURIOUS SKIN Extra white 380 g/m2

Brīvības gatve 333,
Rīga, LV-1006, Latvija
+371 67543410
vards.uzvards@lspa.lv
www.lspa.lv

Karmīnsarkans papīrs
COURIOUS SKIN Red 380 g/m2
Tumšs papīrs
KEAYKOLOUR BASALT 300 g/m2
Akadēmiskais nosaukums
VĀRDS UZVĀRDS
AMATA NOSAUKUMS
Katedras nosaukums

Brīvības gatve 333,
Rīga, LV-1006, Latvija
+371 67543410
vards.uzvards@lspa.lv
www.lspa.lv

Akadēmiskais nosaukums
VĀRDS UZVĀRDS
AMATA NOSAUKUMS
Katedras nosaukums

Brīvības gatve 333,
Rīga, LV-1006, Latvija
+371 67543410
vards.uzvards@lspa.lv
www.lspa.lv

USB: Lietvediba/Vizitkarte
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Vizītkarte angļu valodā

Academic title
NAME SURNAME
JOB TITLE
Name of the department

Dizaina papīra lietojums:
Balts papīrs
CURIOUS SKIN Extra white 380 g/m2

Brivibas alley 333,
Riga, LV-1006, Latvia
+371 67543410
vards.uzvards@lspa.lv
www.lspa.lv

Karmīnsarkans papīrs
COURIOUS SKIN Red 380 g/m2
Tumšs papīrs
KEAYKOLOUR BASALT 300 g/m2
Academic title
NAME SURNAME
JOB TITLE
Name of the department

Brivibas alley 333,
Riga, LV-1006, Latvia
+371 67543410
vards.uzvards@lspa.lv
www.lspa.lv

Academic title
NAME SURNAME
JOB TITLE
Name of the department

Brivibas alley 333,
Riga, LV-1006, Latvia
+371 67543410
vards.uzvards@lspa.lv
www.lspa.lv

USB: Lietvediba/Vizitkarte
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PowerPoint
prezentācijas sagatave
studējošajiem
Prezentācijās labajā malā izvieto
grafiskā elementa joslu 12 mm
platumā.
Kreisajā apakšējā malā izvieto
LSPA grafisko zīmi, tai seko ikona absolventa galvassega, studiju līmeņa
apzīmējums.
Ikona atbilstoši līmenīm:
Bakalaurants
Maģistrants
Doktorants
Veidojot prezentāciju jāizmanto
esošās sagataves.

USB: Prezentacija
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PowerPoint
prezentācijas sagatave
docētājiem
Labajā augšējā malā LSPA grafiskā zīme.

USB: Prezentacija
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PowerPoint prezentācijas
sagatave docētājiem
angļu valodā
Labajā augšējā malā LSPA grafiskā zīme.

USB: Prezentacija
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Animēta prezentācija
docētājiem ar saturu
Veidojot prezentāciju, var izmantot
esošās sagataves.

USB: Prezentacija
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USB: Prezentacija
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Sociālo tīklu noformējums
SPORTA TRENERIS

Facebook vāka izmērs 851x315 pix

FIZIOTERAPEITS
SPORTA SKOLOTĀJS

Instagram izmērs 1080x1080 pix

VADĪTĀJS SPORTA JOMĀ
REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS

Twitter vāka izmērs 1500x500 pix
WWW.LSPA.LV

16
LSPA

1,989 likes
LSPA Lorem ipsum dolor @your_name... more
View all 99 comments
Add a comment...

USB: Socialie_tikli
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Vīriešu T-krekls
Variācija Nr. 1
Kreklu krāsas:

Pantone 201 C
Balts
Pantone 445C

USB: T-krekli

42

Vīriešu T-krekls
Variācija Nr. 2
Kreklu krāsas:

Pantone 201 C
Balts
Pantone 445C

USB: T-krekli
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Vīriešu Polo krekls
Kreklu krāsas:
Pantone 201 C
Balts
Pantone 445C
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Sieviešu krekls
Kreklu krāsas:

Pantone 201 C
Balts
Pantone 445C

45

Prezentreklāmas
materiāli
Dāvanu maisiņš
Krūze
Cepure
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80x200cm

100x200cm

Saliekamais baneris
Banera izmērs 80x200cm
Banera izmērs 100x200cm

USB: Baneris
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Stila grāmatu veidoja
Kalvis Kalsers (SIA Graphic.lv)
sadarbībā ar
Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas darba grupu.
2019

