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Satura rādītājs


Katra zīmola pamatā ir plašs elementu kopums,

kas pārdomātā un harmoniskā veidā

nodrošina zīmola ilgtspējību un integritāti.

Zīmola stāsts 4

Ietver informāciju par Rīgas pilsētas zīmola pamatidejām, 
atsaucēm un komunikācijas stūrakmeņiem. 

Logo 17

Simbolu, Lokapa variācijām, logo krāsām, logo izvietojumu, 
drošības zonu, minimālajiem izmēriem un nepareizu logo 
lietojumu.

Tipografika 30

Ietver informāciju par: primāro zīmola burtveidolu, 
alternatīvo sistēmas burtveidolu, tipografikas stilu 
rekomendācijām un nepareizu burtveidola izmantošanu

Krāsas 39

Ietver informāciju par: primāro krāsu paleti, individuālo krāsu
paleti tematisko grupu ietvaros, un krāsu kombinācijām 
izmantošanai materiālos, krāsu papīra ieteikumiem.



Zīmola stāsts apkopo idejas 
un atsauces, uz kā balstās jaunā 
zīmola komunikācija.
Nodaļā iekļauts stāsts par atjaunoto Rīgas pilsētas simbolu, 

tā vēsturisko pamatojumu un vēstījumu.



Rīgas zīmols balstās vēsturē, kas 
veidojusi mūsu pilsētu, audzinājusi tās 

iedzīvotājus un attīstījusi vērtības, 
kas virza mūs pretī drošai, dinamiskai un 

cilvēcīgai nākotnei.



Mūsu vēsture

Atslēgas jau kopš 13.gs. ir Rīgas pilsētas 
simbols. Katrs gadsimts tām devis savu 

veidolu, formu un nozīmi, taču nemainīgs 
palicis viens — 

. 
sakrustotas atslēgas ķetnu 

krusta aizsegā



14. gadsimtā Rīga sāka lietot zīmogu, 

kurā izmantoja lielā zīmoga heraldisko 

simboliku – divas sakrustotas atslēgas 

un ķetnu krustu virs tā

K.Mettig. Die Entwicklung des 

Wappens der Stadt Riga. 

Rigascher Almanach für das 

Jahr 1905.

Rīgas pilsētas senākā zīmoga 

nospiedums ar heraldisko


simboliku, 1226. g.

Kopš 16. gadsimta pirmās puses Lībekas 

Kuģinieku biedrības namā Rīgas sola 

atzveltnē saglabājies pirmo reizi 

redzamais Rīgas ģerbonis heraldiskajās 

krāsās – augšā sarkans ķetnu krusts, zem 

tā divas sakrustotas melnas atslēgas.

1226

1788. gada Katrīnas II


ukazs apstiprināja Rīgas 

pilsētas ģerboni.



Latvijas Valsts vēstures arhīvā 

glabājas mākslinieka Anša Cīruļa 

(1883–1942) zīmētais Rīgas ģerbonis. 

Mākslinieka piedāvātais variants 

plašāku atzinību neguva.

Rīgas namnieku gvardes 

karogs, 1723. g.

2022

Rīgas pilsētas ģerbonis, 1925. g.


(Latvijas pašvaldības ģerboņi. – Rīga. 1939. g.)



Stāsts

Arī šodien mēs vēlamies atslēgām piešķirt 
jaunu stāstījumu. Viena atslēga pieder 

, un otra — , 
simbolizējot šī laikmeta svarīgāko 

vēstījumu — . 

iedzīvotājam plašajai pilsētai

kopīgu sadarbību



Pilsētas un iedzīvotāja apvienojušās atslēgas 


ķetnu krusta aizsegā



Unikalitāte

Katra atslēgas galva un slēdzene ir 
atšķirīgā veidolā –  norādot uz svarīgu 

posmu Rīgas laika ceļojumā.



Katra atslēgas daļa balstīta Rīgas simbola  

vēsturiskajās atsaucēs



Ķetnu krusts pilsētas ģērbonī no tā 

pirmsākumiem līdz mūsdienām



Krusta siluets atslēgas musturī ir bijusi ļoti izplatīta 

laikmeta zīme visā Eiropā jau no 13.gs.



Visbrīvāk savu formu ir mainījuši atslēgu rokturi — tie attēloti gan apaļi, 

gan kantaini, ar un bez dekortācijām, bet visvairāk atkārtojušās tieši 

ziedlapu un rombu formas, kas komplimentējušas musturu tēlus.



Unikālā forma kreisajā atslēgas musturī veidojusies gadsimtu laikā, 

mākslinieku un materialitātes iespaidos un dažviet arī sevī turējusi krustu līdz 

1925.gadam, kad Rihards Zariņš to iegrāmatoja Rīgas pilsētas ģērbonī.



Rekomendācijas simbola lietošanai
drukātos un digitālos medijos.
Nodaļā iekļautais saturs — simbols, simbols kopā ar pilsētas

nosaukumu, simbols tematisko grupu un apkaimju kontekstā,


simbola lietojums uz krāsām, drošības zona, minimālais

izmērs un nepareizs logo lietojums.



Simbols





Rīgas simbols kopā ar

pilsētas nosaukumu



Rīgas simbols tematisko grupu 
un apkaimju kontekstā



Rīgas simbola lietošana 
ar citiem logo





Rīgas simbola lietojums

uz krāsām

Gadījumos, kad Rīgas simbolu komunicējam tematisko grupu ietvaros, tā saistību ar konkrēto grupu ir iespējams nodrošināt 
caur krāsu kombinācijām. Zemāk ir piemēri tam, kā simbols strādā dažādos krāsu kanālos. 



Saspēlē ar fotogrāfiju



Drošības zona Lai esam droši, ka logo izskatās pēc iespējas labāk, iesakām atturēties no papildu elementu ievietošanas tā drošības zonā. 
Rīgas logotipa drošības zona ir ļoti vienkārša — ķetnu krusts no visām malām nodrošina brīvu vietu visapkārt logotipam. 





Minimālais izmērs



Nepareizs logo lietojums Iesakām nelietot logo zemāk atrunātajos veidos, tas nodrošinās, ka logotips vienmēr tiek lietotots konsekventi

un patiesi pret zīmola iadentitāti. 

Izvairīties Izvairīties Izvairīties Izvairīties

Izvairīties Izvairīties Izvairīties Izvairīties



Tipografika, kas turpina radīto 
Rīgas zīmola raksturu un 
sistematizē tā lietošanu. 
Nodaļā iekļautais saturs — zīmola burtveidols, alternatīvais 

sistēmas burveidols, tipografikas stilu rekomendācijas un 


nepareiza tipografikas lietošana.



Zīmola burtveidols



Gilroy is a modern sans serif with a geometric 
touch. An older brother of the original Qanelas 
font family. It comes in 20 weights, 10 uprights 
and its matching italics. Designed with powerful 
open type features in mind. Each weight includes 
extended language support (+ Cyrillic), fractions, 
tabular figures, arrows, ligatures and more. 
Perfectly suited for graphic design and any 
display use. It could easily work for web, signage, 
corporate as well as for editorial design.



Arial

Regular

Rīga jau vairāk nekā 800 gadus ir iedvesmas 
pilsēta. Tas vienmēr ir piesaistījis ceļotājus, 
mudinot viņus kavēties, palikt vai atgriezties. 



Rīga ir mūsdienīga kosmopolītiska metropole

ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu, kas ir 
manāms pilsētas arhitektūrā, kultūras dzīvē,

kā arī tās straujā pilsētvides attīstībā un aktīvā 
sadarbībā ar citām pilsētām.



Mēs vēlamies, lai Rīgas pilsēta arī turpmāk kalpotu 
par Latvijas ekonomikas dzinējspēku, un vēlamies, 
lai pilsēta būtu viegli pieejama ikvienam – pa 
sauszemi, dzelzceļu, jūru vai gaisu.

Alternatīvais sistēmas

burveidols



Tipografikas stilu 
rekomendācijas

Burtu specifikācija Lietošanas daudzums Teksta piemērs

Tēmturis

14.februāris

18:00 

Apakšvirsraksti ir proporcionāli mazāki par visrakstiem, 
lai nodrošinātu izmēru kontrastu.

Ielūgumi no 10. janvāra Biļešu paradīzes kasēs un bileseparadize.lv. Ieeja uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 
sertifikātu kopā ar personu apliecinošu dokumentu.







Izvairīties

U Z Z I N I
Rīgas ģērboņa vēsture 20.gadsimta nogalē

1960. gadu otrajā pusē 
padomju vara izdarīja savas 
korekcijas Rīgas ģerbonī. 
Ģerboņa pamatelementi – 
mūris ar torņiem, vārti ar 
pacelto režģi un

sakrustotās atslēgas 

Izvairīties

U Z Z I N I

Rīgas ģērboņa vēsture 

20.gadsimta nogalē

1960. gadu otrajā pusē padomju vara izdarīja savas 
korekcijas Rīgas ģerbonī.

Ģerboņa pamatelementi – mūris ar torņiem, vārti ar pacelto 
režģi un sakrustotās atslēgas – tika saglabātas. Ģerbonis 
zaudēja vairoga turētājus – lauvas, atvērtajos vārtos lauvas 
galvas vietā tika novietots uzraksts: 1201.

Izvairīties

U z z i n i

Rīgas ģērboņa vēsture 
20.gadsimta nogalē

1960. gadu otrajā pusē padomju vara izdarīja savas 
korekcijas Rīgas ģerbonī. Ģerboņa pamatelementi – 
mūris ar torņiem, vārti ar pacelto režģi un 
sakrustotās atslēgas – tika saglabātas. Ģerbonis 
zaudēja vairoga turētājus – lauvas, atvērtajos 
vārtos lauvas galvas vietā tika novietots uzraksts: 
1201.

Nepareiza tipografikas

lietošana



Izvairīties

U Z Z I N I

R ī g a s  ģ ē r b o ņ a  
v ē s t u r e  
2 0 . g a d s i m t a  
n o g a l ē

1960. gadu otrajā pusē padomju vara izdarīja savas korekcijas Rīgas ģerbonī.

Ģerboņa pamatelementi – mūris ar torņiem, vārti ar pacelto režģi un 
sakrustotās atslēgas – tika saglabātas. Ģerbonis zaudēja vairoga turētājus – 
lauvas, atvērtajos vārtos lauvas galvas vietā tika novietots uzraksts: 1201.

Izvairīties

U Z Z I N I

Rīgas ģērboņa vēsture 
20.gadsimta nogalē

1960. gadu otrajā pusē padomju vara izdarīja savas 
korekcijas Rīgas ģerbonī.

Ģerboņa pamatelementi – mūris ar torņiem, vārti ar 
pacelto režģi un sakrustotās atslēgas – tika saglabātas. 
Ģerbonis zaudēja vairoga turētājus – lauvas, atvērtajos 
vārtos lauvas galvas vietā tika novietots uzraksts: 1201.

Izvairīties

U Z Z I N I

Rīgas ģērboņa vēsture 
20.gadsimta nogalē

1960. gadu otrajā pusē padomju vara izdarīja savas 
korekcijas Rīgas ģerbonī.

Ģerboņa pamatelementi – mūris ar torņiem, vārti ar 
pacelto režģi un sakrustotās atslēgas – tika 
saglabātas. Ģerbonis zaudēja vairoga turētājus – 
lauvas, atvērtajos vārtos lauvas galvas vietā tika 
novietots uzraksts: 1201.



Rīgas zīmola krāsu lietojums 
digitālā un drukātā vidē.
Nodaļā iekļautais saturs — pilnā krāsu palete, tematisko 

grupu krāsu paletes, Riga un Live Riga krāsu palete


un krāsu kombinācijas.



Rīgas pilnā krāsu palete



Riga un Live Riga krāsu palete



Tematisko grupu krāsu paletes



Papildu krāsu kombinācijas
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