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1. kurss



TIPOGRĀFIJAS TERMINI



Termini: ŠRIFTS vai FONTS

• Starpības starp šiem vārdiem nav. Atšķiras 
tikai tulkojuma valoda. Angļu valodā 
izmantojas vārds font, krievu valodā tas 
pats termins tulkojas kā шрифт, kas 
savukārt ir cēlies no vācu schrift.

• Fonts (vācu Schrift no schreiben "to write") 
ir burtu un zīmju kontūru grafisks
zīmējums, kas veido vienotu stilistisko un 
kompozicionālo sistēmu, noteikta lieluma
un parauga simbolu kopumu.



FONTS UN GARNITŪRA (fontu ģimene)

• Ar ko atšķiras šie termini?

• Garnitūra ir fontu saime, t.i. viena 
vai vairāku fontu komplekts vienā 
vai vairākos izmēros un stilos. 
Viņiem piemīt stilistiska vienotība 
un tie sastāv no noteikta 
tipogrāfisko zīmju komplekta. 

• Vienkāršāk sakot, uztveriet 
garnitūru kā izpildītāju, bet fontu 
kā dziesmu.

Šajā attēlā garnitūra ir Oldschool, bet fonts, piemēram, Oldschool Bold



Kontrasts

• Kontrasts ir savienojošo 
štrihu biezuma attiecība 
pret galveno štrihu 
biezumu. Tas var 
svārstīties no zema 
kontrasta līdz izteiktam 
kontrastam.



Burtu izmērs (кегль)

• Burta vai zīmes vertikālais 
izmērs, ieskaitot tā 
apakšējos un augšējos 
izneses elementus, kā arī 
plecu augstums. 

• Burtus mēra punktos (pt).



Piesātinājums vai svars

• Biezuma izmaiņas burtu
savienojuma un
galvenajos pamatštrihos
dažādos fonta
izlildījumos.

• Var atšķirties
no Thin līdz Black



Starprindu attālums (интерлиньяж, linespace )

• Vertikālais atstatums
starp teksta rindām. 
Vertikāliem fontiem
starprindu attālums tiek
mērīta no vienas teksta
pamata līnijas līdz
pamata līnijas tekstam 
virs tā.



Trekings un kernings

• TRACKING bieži tiek sajaukts ar kerningu, 
bet jēdziens ir nedaudz atšķirīgs. Trekings 
ietver atstarpes pielāgošanu visam vārdam. 
Kad esat noteikuši pareizo atstarpi starp 
katru burtu(kerningu), trekingu var izmantot 
ar lielāku apmēru, lai mainītu atstarpi starp 
visiem burtiem vienlaicīgi.

• KERNING pielāgo attālumu starp diviem 
burtiem. Pārāk cieši savienoti burti nav 
salasāmi; pārāk tālu viens no otra, un tos ir 
neērti lasīt. Vēl sliktāk, ja dažu burtu 
atstarpes ir lielākas, bet citās šaurākas. 
Skatītājam var būt nepatīkami lasīt šādu 
tekstu, iespējams pat  uztvert to nepareizi.



https://method.ac/

https://method.ac/


Komplektācija

• Visu rakstīšanai
nepieciešamo rakstzīmju
kopums (mazie, lielie, 
cipari, pieturzīmes, 
simboli un īpašās
rakstzīmes)



LINESPACE
Starprindu attālums (интерлиньяж) 



Intervālu starp rindām sauc par starprindu attālumu 

(linespace). Ja tas būs pārāk liels, teksts liksies

saraustīts un būs grūtāk to lasīt.

Savukārt ja intervāls starp rindām būs par mazu,

Lai tekstu būtu komfortabli lasīt, nepieciešams
Izlikt optimālu starprindu attālumu.
Turpmāk apskatīsim, kā to izdarīt.

Tad teksta rindiņas sāks lipt savā starpā
un to būs sarežģīti lasīt.



Kā izmērīt starprindu attālumu

• Visērtāk tos mērīt procentos, taču programmās to ataino dažādi: 
procentos, punktos un pikseļos

Corel Draw Adobe Illustrator Tilda

Lai procentus pārvērstu 
pikseļos, jums jāreizina 
teksta lielums un procenti. 
Ja teksta izmērs ir 20 pikseļi 
un starprindu attālums ir 
120%, tad reiziniet 120% ar 
20 un iegūstiet 24 pikseļus.
Patiesībā tas nav tik svarīgi, 
galvenais ir saprast principu, 
kā ar to strādāt.



NAV VISPĀRĪGU NOTEIKUMU PAR TO, 
KĀ PIELĀGOT STARPRINDU ATTĀLUMU

• Starprindu attālums ir atkarīga no fonta, teksta lieluma, 
atstarpēm starp burtiem un vārdiem, svara, krāsas. Bet 
visvieglāk ir paļauties uz diviem punktiem: teksta rindas 
garumu un teksta lielumu.



JO GARĀKA TEKSTA RINDA, JO LIELĀKS 
STARPRINDU ATTĀLUMS

Īsās teksta rindiņās 
izmantojam mazāku 
starprindu attālumu

120%

Garākās teksta rindiņās izmantojam lielāku starprindu 

attālumu. Šādi lasītājam būs ērtāk «izskriet cauri» tekstam. 

Jo garāka rindiņa, jo lielāku taisām starprindu attālumu.

140%



JO LIELĀKS 
TEKSTA 
IZMĒRS, 
JO MAZĀKS 
STARPRINDU 
ATTĀLUMS

Virsrakstos un 

vismazākais

120%

Jo mazāks teksts, jo lielāku taisām 
starprindu attālumu, lai lasītājam 
nenāktos sasprindzināt acis

145%

100%

Pēc teksta izmēra 
regulējam starprindu 
attālumu

apakšvirsrakstos 



PIEMĒRAM

Holandiešu vāzes

135%

Roku darinātas, unikālas vāzes. 

Izpildījums vienā eksemplārā. 

Nevienam citam šādas vāzes nebūs.
145%

100%

Vāzes tiek izstrādātas no izturīgiem, dabīgiem 
materiāliem ilgstošai izmantošanai.

priekš ziediem

Aptuveni šādu rezultātu mēs ceram saigaidīt maketējot ierakstu mājaslapā, bukletā, avīzē

Vāzes ir pieejamas dažādos tonālajos 

izpildījumos un formās. Jums ir 

iespēja izvēlēties arī tās materiālu.

Jūs varat iegādāties dažādus vāžu kompletus, 

kuri lieliski saskanēs savā starpā. Tas padarīs 

Jūsu interjeru bagātāku un interesantāku.



TRENIŅAM

1.
Intervālu starp rindām sauc par starprindu attālumu 
(linespace). Lai tekstu būtu komfortabli lasīt, 
nepieciešams Izlikt optimālu starprindu attālumu.

Pieredzējuši dizaineri atpazīst pareizu starprinu attāluma izvēli uz aci. Ir svarīgi «trenēt redzi» un 
skatīties uz kvalitatīvi izstrādātiem produktiem. Kurš no šiem variantiem liekas veiksmīgāks?

Intervālu starp rindām sauc par starprindu attālumu 

(linespace). Lai tekstu būtu komfortabli lasīt, 

nepieciešams Izlikt optimālu starprindu attālumu.

Intervālu starp rindām sauc par starprindu attālumu 
(linespace). Lai tekstu būtu komfortabli lasīt, 
nepieciešams Izlikt optimālu starprindu attālumu.

2.

3.



TRENIŅAM

160%

100%

135%
Intervālu starp rindām sauc par starprindu attālumu 
(linespace). Lai tekstu būtu komfortabli lasīt, 
nepieciešams Izlikt optimālu starprindu attālumu.

Pieredzējuši dizaineri atpazīst pareizu starprinu attāluma izvēli uz aci. Ir svarīgi «trenēt redzi» un 
skatīties uz kvalitatīvi izstrādātiem produktiem. Kurš no šiem variantiem liekas veiksmīgāks?

Intervālu starp rindām sauc par starprindu attālumu 

(linespace). Lai tekstu būtu komfortabli lasīt, 

nepieciešams Izlikt optimālu starprindu attālumu.

Intervālu starp rindām sauc par starprindu attālumu 
(linespace). Lai tekstu būtu komfortabli lasīt, 
nepieciešams Izlikt optimālu starprindu attālumu.

Optimāli

Par daudz. Teksta rindiņas 
saraujas savā starpā

Par maz. Saplūst.



NEDAUDZ SAREŽĢĪTĀK
Nosakiet, kuros teksta elementos tiek pielietots optimāls starprindu attālums. 
Pareizāsatbildes var būt vairākas

D—izain

VĒLATIES SEV JAUNU UN 
MŪSDIENĪGU INTERJERU?

Sadarbojieties ar labākajiem jomas speciālistiem. 
Mēs nodrošinām kvalitāti un mūsdienīgu vidi.

Daugavpils, Rīgas iela 15a +371 28872639 dizain.lv

Ko mēs
darām?

Mēbeļu izvietojuma plāns, telpu 

zonējums. Griestu, grīdu plāni un 

sienu notinumi. Grīdas un sienas 

apdares materiālu un krāsu 

specifikācija. Elektrības plāns. 

Telpu uzmērīšana. Dizaina 

koncepcijas izstrāde. Visu 

projekta un darba posmu 

dokumentācijas 

sagatavošana. 



NEDAUDZ SAREŽĢĪTĀK
Nosakiet, kuros teksta elementos tiek pielietots optimāls starprindu attālums. 
Pareizāsatbildes var būt vairākas

D—izain

VĒLATIES SEV JAUNU UN 
MŪSDIENĪGU INTERJERU?

Sadarbojieties ar labākajiem jomas speciālistiem. 
Mēs nodrošinām kvalitāti un mūsdienīgu vidi.

Daugavpils, Rīgas iela 15a +371 28872639 dizain.lv

Ko mēs
darām?

Mēbeļu izvietojuma plāns, telpu 

zonējums. Griestu, grīdu plāni un 

sienu notinumi. Grīdas un sienas 

apdares materiālu un krāsu 

specifikācija. Elektrības plāns. 

Telpu uzmērīšana. Dizaina 

koncepcijas izstrāde. Visu 

projekta un darba posmu 

dokumentācijas 

sagatavošana. 

100%

100%

120% 160%



KĀ PIEMĒROT OPTIMĀLU STARPRINDU ATTĀLUMU: 
4 IETEIKUMI UN KALKULATORS

https://infogra.ru/typography/kak-podobrat-optimalnyj-interlinyazh-4-soveta-i-kalkulyator

https://infogra.ru/typography/kak-podobrat-optimalnyj-interlinyazh-4-soveta-i-kalkulyator


ATTĀLUMA TEORIJA
https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/136/

https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/136/


SLIKTAS ATKĀPES – SLIKTS DIZAINS
Atkāpes palīdz savienot elementus kopīgā stāstā. 
Bez atstarpēm, dizains liekas nekārtīgs, nepārdomāts.

Kā mēs varam jums palīdzēt

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Laicīgi

Darbojamies atbildīgi un 
godprātīgi, lai iegūtu 
maksimāli labvēlīgu rezultātu

Rezultāts

Izdevumos netiek iekļauta 
ofisa īre, jo  darbu veicam 
attālināti

Lēti

Sākumā pārrunājam darba 
noteikumus un strādājam līdz 
pasūtījuma pilnīgam noslēgumam

Jaudīgi



ATTĀLUMA TEORIJA
Dzīvē, kad redzam blakus stāvošus objektus, mēs tos (apzināti vai neapzināti) sasaistām savā starpā. 
To arī sauc par attāluma teoriju.

Šajā situācijā liekas, ka kreisajā 
pusē stāv divi draugi. 
Atsevišķi no viņiem labajā pusē 
stāv spēcīga, neatkarīga sieviete.

— Mans bratans

— Ko skaties?!
Savukārt šajā situācijā mēs 
redzam, ka puisis kreisajā pusē 
stāv savā nodabā, bet vīrietis 
saulesbrillēs ir kaut kādā veidā 
saistīts ar šo sievieti.



ATTĀLUMA TEORIJA DIZAINĀ
Elementiem, kuriem ir vizuāla vai informatīva saikne, ir jāatrodas blakām. Elementu attālumu regulē ar 
atstarpēm. Attālumam starp savstarpēji saistītiem objektiem jābūt mazākam, nekā starp citiem objektiem. 

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Darbojamies atbildīgi un 
godprātīgi, lai iegūtu 
maksimāli labvēlīgu rezultātu

Šādi rodas priekšstats, ka ikona ir saistīta 
ar augšējo tekstu

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Darbojamies atbildīgi un 
godprātīgi, lai iegūtu 
maksimāli labvēlīgu rezultātu

Bet šādi — ar apakšējo tekstu



Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Laicīgi

PRAKSĒ
Dizainā attālumu regulē vairākos soļos. Sāksim ar vienkāršāko: virsraksts un teksts.

Paragrāfs ir viena 
vesela struktūra. 
Tajā visi vārdi un 
teikumi ir savā 
starpā saistīti, 
tāpēc tiem jābūt 
«kopā». Attālums 
starp rindiņām 
jābūt mazākam 
par attālumu no 
virsraksta līdz 
paragrāfam.

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Laicīgi

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Laicīgi

Ja virsraksts tiek 
izvietots tuvāk, 
liekas, ka tas ir 
saistīts ar 
paragrāfa pirmo 
rindiņu, jo 
atrodas tuvāk 
tam. Rodas lieka, 
nepamatota 
saikne starp šiem 
elementiem.

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Laicīgi



PIEVIENOSIM IKONU

Pārāk tuvu. Ikona ielaužas 
virsraksta un paragrāfa 
laukumā. Virsraksts un paragrāfs 
pēc nozīmes ir savstarpēji tuvāki 
par ikonu. Tādēļ paragrāfa un 
virsraksta savstarpējam 
attālumam jābūt mazākam nekā 
attālumam līdz ikonai

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Laicīgi

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Laicīgi

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Laicīgi

Lai izlabotu situāciju, pabīdām 
ikonu tālāk no teksta. 
Attālumam jābūt jūtami 
lielākam par distanci starp 
virsrakstu un paragrāfu.

Taču ļoti lielu attālumu izmantot 
nav ieteicams, jo radīsies 
iespaids, ka ikona nav 
informatīvi saistīta ar tekstu.



PIEVIENOSIM OTRU KOLONNU

Ja pievienojam otru 
kolonnu un izvietojam to  
tuvāk lapas malai, rodas 
sajūta ka abas kolonnas 
nav nekādi savstarpēji 
saistītas

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Laicīgi
Izdevumos netiek 
iekļauta ofisa īre, jo  
darbu veicam attālināti

Lēti

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Laicīgi
Izdevumos netiek 
iekļauta ofisa īre, jo  
darbu veicam attālināti

Lēti

Ar attālumu palīdzību 
mums ir jāparāda ka 
kolonnām ir savstarpējā 
saikne. Taču ļoti tuvu 
kolonnas savā starpā arī 
nedrīkst likt, lai 2. kolonna 
neieiet 1. laukumā.



PIEVIENOSIM ATLIKUŠĀS SADAĻAS

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Laicīgi
Izdevumos netiek 
iekļauta ofisa īre, jo  
darbu veicam attālināti

Lēti Kad izvietojam 
informatīvās 
sadaļas arī 
apakšā, vertikālās 
atstarpes starp 
tām cenšamies 
saglabāt tādā 
pašā attālumā, kā 
horizontālās. 

Darbojamies atbildīgi un 
godprātīgi, lai iegūtu 
maksimāli labvēlīgu rezultātu

Rezultāts

Sākumā pārrunājam 
darba noteikumus un 
strādājam līdz beigām.

Jaudīgi



PIEVIENOSIM VIRSRAKSTU

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Laicīgi
Izdevumos netiek 
iekļauta ofisa īre, jo  
darbu veicam attālināti

Lēti

Visas 4 sadaļas 
veido vienu 
kopīgu bloku. 
Virsraksts, 
savukārt pēc 
nozīmes ir uz soli 
augstāks.
Attālumiem starp 
sadaļām jābūt 
mazākiem par 
attālumu līdz 
galvenajam 
virsrakstam.

Darbojamies atbildīgi un 
godprātīgi, lai iegūtu 
maksimāli labvēlīgu rezultātu

Rezultāts

Sākumā pārrunājam 
darba noteikumus un 
strādājam līdz beigām.

Jaudīgi

Kā mēs varam jums palīdzēt



Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz pēc 
pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Laicīgi
Izdevumos netiek 
iekļauta ofisa īre, jo  
darbu veicam attālināti

Lēti

Neaizmirstiet arī 
par pārējiem 
apkārt esošajiem 
elementiem. 
Virsraksti, 
apakšvirsraksti, 
paragrāfi un 
ikonas ir viens 
bloks. Attālums 
līdz nākamajam 
informācijas 
blokam jābūt 
lielākam par 
attālumiem, kas 
tika izmantoti 1 
bloka ietvaros.

Darbojamies atbildīgi un 
godprātīgi, lai iegūtu 
maksimāli labvēlīgu rezultātu

Rezultāts

Sākumā pārrunājam 
darba noteikumus un 
strādājam līdz beigām.

Jaudīgi

Kā mēs varam jums palīdzēt

Mūsu uzņēmuma vīzija



Ārējām atkāpēm jābūt 
lielākām par iekšējām
• Darbojieties pēc šāda principa. 

• Lai vieglāk būtu iegaumēt, 
iedomājieties to kā MATRJOŠKU –
no mazākas lellītes, līdz lielākai. 
No mazāka attāluma un ciešākas 
objektu saiknes, līdz lielākam 
attālumam un mazākai saiknei starp 
objektiem vai objektu blokiem.



• https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/

• https://www.artlebedev.ru/

• https://www.youtube.com/watch?v=3D2XUOWdTIk

https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/
https://www.artlebedev.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3D2XUOWdTIk


FONTU IZVĒLE UN 
PIELIETOJUMS



NELIETOJIET PĀRĀK DAUDZ FONTUS

Normālai teksta 
formatēšanai parasti 
pietiek ar vienu vai 
diviem fontiem. 
Atcerieties, ka jūsu 
uzdevums ir informēt 
lasītāju, nevis 
pārsteigt tos ar savu 
fontu kolekciju.

Helvetica Neuel Arial Black, Allura, Balloon, Mistral Comic Sans



NEPĀRSPĪLĒJIET AR DEKORATĪVIEM FONTIEM

Burti ar dekoratīviem 
elementiem nav 
piemēroti liela teksta 
ievadīšanai. 
Dekoratīvos fontus ir 
daudz grūtāk lasīt 
nekā vienkāršākus 
ģeometriskos fontus.

PT Sans Great Vibes



ATSTĀJIET NEDAUDZ GAISA

Nemēģiniet aizpildīt 
visu vietu, kas 
paredzēta ar tekstu. No 
lapas malām izveidojiet 
atkāpes, ievērojami 
nesamaziniet atstarpi 
starp teksta rindām. 
Pretējā gadījumā teksts 
saplūdīs vienā masā, 
un to būs ļoti neērti 
lasīt.

Myriad Pro Akrobat



NEMAINIET FONTA PROPORCIJAS

Nedeformējiet, 
nestaipiet fontu 
vertikāli un horizontāli. 
Tas viņu sagrozīs un 
samazinās teksta 
lasāmību. Ja jums 
patiešām nepieciešami 
plati vai augsti burti, 
tad izvēlieties 
atbilstošo fontu.

PT Sans Tas pats PT Sans



ESIET UZMANĪGI AR KRĀSU PIELIETOJUMU

Nemēģiniet iekrāsot 
katru teksta vārdu ar 
citu krāsu. Tas ir tik 
kaitinošs, un tam nav 
noderīgu funkciju. 
Krāsu izmantojiet 
mērķtiecīgi, 
piemēram, akcenat 
izveidie.

PT Sans PT Sans



NELIETOJIET EFEKTUS

Kad tekstam sākat 
lietot efektus, to var 
būt grūti apturēt. 
Biežāk tie izskatās lēti 
vai vecmodīgi un 
nepadara tekstu 
glītāku vai lasāmāku.

PT Sans





Teksta hierarhija



VIZUĀLĀ KĀRTĪBA

Lasītājam ir jāsaprot: ko ir jālasa 
vispirms, un ko pēctam; kas ir 
galvenais un kas otršķirīgs.

Lai secība būtu skaidra, veidojam 
vizuālu kārtību – elementu 
hierarhiju , mainot objektu 
izmēru no lielāka uz mazāku.

Teksta piemērs

Teksta piemērs

Teksta piemērs

Teksta piemērs

Virsraksts /44pt 

Apakšvirsraksts /32pt 

Otrais apakšvirsraksts /20pt 

Teksts /14pt 



VARTEIKT, BET NE PAVISAM

Neveiksmīga 
hierarhija rodas 
tad, kad pietrūkst 
kontrasta. 
Šķiet virsraksts 
tiek izcelts ar 
lielākiem burtiem, 
bet ne pavisam. 
Šķiet  adrese ir 
noformēta ar 
mazu burtu 
izmēru, bet ne 
pavisam.

Vēlaties sev jaunu un 
mūsdienīgu interjeru
Sadarbojieties ar labākajiem jomas 
speciālistiem. Mēs nodrošinām 
kvalitāti un mūsdienīgu vidi.

D—izain
Daugavpils, Rīgas iela 15a

Tālrunis: +371 28872639



ACĪMREDZAMA ATŠĶIRĪBA

Veiksmīga hierarhija 
rodas tad, kad starp 
elementiem ir 
acīmredzams 
kontrasts. 
Virsraksts tiek izcelts 
ar lielākiem burtiem, 
bet adrese ir 
noformēta ar mazu 
burtu izmēru. Lai šos 
izmērus pastirprinātu, 
izmantosim lielāku 
burtu piesātinājumu

Vēlaties sev jaunu un 
mūsdienīgu interjeru
Sadarbojieties ar labākajiem jomas 
speciālistiem. Mēs nodrošinām 
kvalitāti un mūsdienīgu vidi.

D—izain
Daugavpils, Rīgas iela 15a
Tālrunis: +371 28872639



BIJA

Vēlaties sev jaunu un 
mūsdienīgu interjeru 
savās birojā vai mājoklī
Sadarbojieties ar labākajiem jomas 
speciālistiem. Mēs nodrošinām 
kvalitāti un mūsdienīgu vidi.

D—izain
Daugavpils, Rīgas iela 15a
Tālrunis: +371 28872639

Piesakaties jau tūlīt!

Arhitektūras un 
dizaina studija



BIJA

Starp virsrakstiem un 
apakšvirsrakstiem 
pietrūkst kontrasta. 
Attālumsu starp 
virsrakstiem arī var 
būt koriģējams

Vēlaties sev jaunu un 
mūsdienīgu interjeru 
savās birojā vai mājoklī
Sadarbojieties ar labākajiem jomas 
speciālistiem. Mēs nodrošinām 
kvalitāti un mūsdienīgu vidi.

D—izain
Daugavpils, Rīgas iela 15a
Tālrunis: +371 28872639

Piesakaties jau tūlīt!

Arhitektūras un 
dizaina studija



KĻUVA

Akcentējām virsrakstu, 
izcēlām telefona 
numuru.

Jo spilgtāks kontrasts, 
jo nolasāmāka 
hierarhija.

Vēlaties sev jaunu un 
mūsdienīgu interjeru
savās birojā vai mājoklī
Sadarbojieties ar labākajiem jomas 
speciālistiem. Mēs nodrošinām 
kvalitāti un mūsdienīgu vidi.

D—izain
Daugavpils, Rīgas iela 15a
Tālrunis: +371 28872639

Piesakaties jau tūlīt!

Arhitektūras un 
dizaina studija



BIJA

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz 

pēc pēc pasūtījuma 
pieteikšanas.

Laicīgi

Izdevumos netiek 
iekļauta ofisa īre, jo  

darbu veicam 
attālināti

Lēti

Darbojamies atbildīgi 
un godprātīgi, lai 
iegūtu maksimāli 

labvēlīgu rezultātu

Rezultāts

Kā mēs varam jums palīdzēt



BIJA

Ne pats sliktākais 
variants, taču to var 
uzlabot.
Kontrastu starp 
apakšvirsrakstu un 
tekstu var palielināt.

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz 

pēc pēc pasūtījuma 
pieteikšanas.

Laicīgi

Izdevumos netiek 
iekļauta ofisa īre, jo  

darbu veicam 
attālināti

Lēti

Darbojamies atbildīgi 
un godprātīgi, lai 
iegūtu maksimāli 

labvēlīgu rezultātu

Rezultāts

Kā mēs varam jums palīdzēt



KĻUVA

Palielinājām 
virsrakstu, 
pastiprinājām 
kontrastu starp 
apašvirsrakstu un 
tekstu

Ievērojam laika limitu. 
Uzsākam darbu uzreiz 

pēc pēc pasūtījuma 
pieteikšanas.

Laicīgi
Izdevumos netiek iekļauta 

ofisa īre, jo  darbu 
veicam attālināti

Lēti
Darbojamies atbildīgi 

un godprātīgi, lai iegūtu 
maksimāli labvēlīgu 

rezultātu

Rezultāts

KĀ MĒS VARAM JUMS PALĪDZĒT



SECINĀJUMI

Kad sastādām skaidru hierarhiju, parādās vizuāla kārtība.  
Lasītājam kļūst vieglāk uztvert informāciju un ērtāk noteikt 
kura ir galvenā, bet kura otršķirīga.

Atšķirībai starp elementiem jābūt pamanāmai. 
Kārtību sastādam pēc principa:

Jo lielāks teksts, jo tas ir svarīgāks
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