
Grafiskās zīmes
Baudi laukus Latvija un Lietuva 

grafiskās zīmes lietošanas rokasgrāmata

projekts
„LAUksAIMNIeCĪBAs trADĪCIjU MANtojUMs AGro-tŪrIsMĀ 

LAtVIjĀ UN LIetUVĀ” 

 Projektu finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas - Lietuvas programma 2014.–2020. gadam.
Šis dokuments sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild 

LLTA “Lauku ceļotājs”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.celotajs.lv/lv/project/14



Projekts „Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” - aktivitātes un rezultāti: 

Projekta produkta -  apmeklētājiem atvērtas lauku saimniecības, interaktīvi muzeji un kolekcijas, kurās tūristi saistošā veidā var pieredzēt 
lauku kultūras mantojumu - izstrāde: saimniecības apskate, ekskursijas saimniecību muzejos un ražotnēs, rādot lauksaimnieciskos 
procesus no to pirmsākumiem līdz mūsdienīgai ražošanai, demonstrējumi un meistarklases, veicinot tūrisma attīstību pārrobežā Latvijā-
Lietuvā.
Projekta rezultāti: 1) lauku kultūras mantojumā balstīts agritūrisma produkts, kas tiks saistīts tūrisma maršrutos.; 2) izglītojošs atbalsts 
saimniekiem agrotūrisma produkta veidošanā, 3) mārketinga un popularizēšanas kampaņa.
Šī projekta kopējais budžets 235 881 eiro, no kura Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 200 499 eiro.



Gaili uzskata par lauku sētas rotu un lepnumu. 
Modrs, drosmīgs, krāšņs un lepns. Auglības simbols.
Saimnieks.

Tēls

gailiS



LOGO kombinācija

Baudi
laukus

latvija un lietuva
nOsaukums TOnisTĒLs



LOGO latviski

Pamatversija

Emblēma
(saīsinātā logo versija)

Tiek lietota izņēmuma gadījumos, kad ārēji
faktori liedz ērtu pamatversijas lietojumu.



LOGO lietuviski

Emblēma
(saīsinātā logo versija)

Tiek lietota izņēmuma gadījumos, kad ārēji
faktori liedz ērtu pamatversijas lietojumu.

Pamatversija



Tonis

Baudi Laukus zaļais

Pantone: 389
CmYk: 23, 0, 90, 0
RGB: 207, 221, 66



LOGO centrēšana  
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LOGO - minimālais izmērs 

minimālais LOGO izmērs 
27 mm

minimālais EMBLĒMAS 
izmērs 20 mm



LOGO - Lietojums uz BL zaļā toņa un melna



LOGO - melnbaltā versija



LOGO - Lietojums uz foto un pilnkrāsu foniem



LOGO - neatļauti logo lietojumi

nestiept, nešķiebt! nelietot toņu pārejas!

nelietot savērstu leņķī! nemainīt toni



museo sans
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ilustrācija - Roll-up stends



ilustrācija - brošūras vāks



ilustrācija - locīta bukleta atvērums



ilustācija- nozīmītes vai uzlīmītes



ilustrācija T-krekls



ilustrācija - auduma maisiņš (LV)

www.celotajs.lv



ilustrācija - auduma maisiņš (LT)

www.atostogoskaime.lt



ilustrācija - priekšauts

www.celotajs.lv www.atostogoskaime.lt
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“Lauku ceļotājs”    
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046
Tālr. 67617600
E-pasts: lauku@celotajs.lv
www.celotajs.lv 

Address: K. Donelaičio st. 2-201
LT-44213 Kaunas
Lithuania
Tel. +370 37 400 354, 
E-mail administracija@atostogoskaime.lt
www.atostogoskaime.lt


