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SATEKA. ZĪMOLS.

 

Diāna Ņikitina, zīmolvede2022.GADS



1. Zīmola stratēģijas,
kodola, vērtību un
pozicionējuma
noteikšana

 

Darba sesijas un izpēte. 
Rezultāti.



Arhetipi
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Arhetipos balstīta pieeja, lai novērtētu biedrības
SATEKA zīmola raksturu, kas palīdz definēt zīmola
stratēģiju un komunikācijas balss toni.

Rezultāti iegūti aizpildot arhetipu testu, kas balstīts uz Dr. Carol S.
Pearson un Margeret Mark’s grāmatas: The Hero and the Outlaw:
Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes.
https://www.kayeputnam.com/brandality-quiz/

http://amzn.to/2r5WrNF
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INNOCENT VIEDAIS IZZINĀTĀJS

LOVER ENTERTAINER SAVĒJAIS

CAREGIVER RADĪTĀJS / RADOŠAIS ROYALTY

HERO REBEL MAGICIAN



A
rh

et
ip

s 
SAVĒJAIS SATEKA zīmols ir atvērts, draudzīgs un izvēlas

saprotamu un atvērtu komunikāciju.

VIEDAIS

IZZINĀTĀJS

RADOŠAIS SATEKA ir radoša - tā rada pati un atbalsta  citus
radīšanās procesā.

SATEKA meklē jaunus ceļus un veidus, kā darīt
ierastas lietas.

SATEKA ir svarīgi balstīties uz faktiem, datiem un
pieredzi. Izdarīt gudras un pamatotas izvēles.
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Zīmola pamats
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SATEKA - vīzija & misija

MISIJA.

Līdzsvarota novada attīstība. 
Plaukstoša uzņēmējdarbība.
Pašiniciatīvas veicināšana.
Aktīvu un saliedētu kopienu iedvesmotājs un atbalstītājs visā novada teritorijā.

VĪZIJA.

NVO sektora vizionāri un karognesēji. 
Zinoši un atbalstoši NVO līderi un interešu pārstāvji.



SATEKA - ir

pārstāvot sabiedrības intereses un 
rosinot tās aktīvu līdzdalību sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā, 
sekmēt ilgtspējīgu lauku attīstību, 
kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, 
gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un 
esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Biedrības darbības mērķis: veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību Gulbenes
novadā- 



SATEKA -  piedāvā

Sniedz zināšanas un praktiskus padomus;
Līdzdarbojas dažādās aktivitātēs un procesos;
Veicina dzīvesvides attīstību un uzlabošanu;
Sniedz atbalstu nevalstiskajām organizācijām  un uzņēmējiem;
Sadarbojas ar iedzīvotājiem un pašvaldību;
Rīko projektu konkursus;
Organizē praktiskās darbnīcas un apmācības;
Organizē pieredzes apmaiņas pasākumus;
Motivē un atbalsta vietējos uzņēmējus;
Veicina domu un ideju apvienošanos.
+ Interešu pārstāvība.
+ Pilsoniskās aktivitātes iniciatori / izglītotāji.



ZĪMOLA PAMATVĒRTĪBAS

Sadarbība,
līdzdalība, 
atbalsts, 
iespējas,
prasmes.



ZĪMOLA MĒRĶAUDITORIJA

PAŠVALDĪBA / BIEDRĪBAS / UZŅĒMĒJI / IEDZĪVOTĀJU KOPAS / JAUNIEŠI

Neizmantotās iespējas:
Jauniešu iesaiste.
Vīriešu līdzdalība.



ZĪMOLA RAKSTURS un
balss tonis

Atbalstošs, uz
sadarbību vērsts,
zinošs, līderis nozarē,
kompetents.



ZĪMOLA
VADMOTĪVS



KOPĀ darot,
mēs
sasniedzam
vairāk!



2. Dizaina darbs

 

Darba sesija. 
Uzlabota grafiskā identitāte.
Rezultāti.



Uzdevums: 
pielāgot logo - izvēloties drukātos burtus
SATEKA (vadoties pēc reģistrācijā norādītās
rakstības).

Sākotnējā situācija ar logo.

 



Sākotnējā situācija ar informatīvajiem
materiāliem.

 

Uzdevums: 
veidot vienotu vizuālo tēlu informācijas noformēšanai.



Kādā vizuālajā valodā runās SATEKA?

 



Kādā vizuālajā valodā runās SATEKA?



Kādā vizuālajā valodā runās SATEKA?



Kādā vizuālajā valodā runā SATEKA?

 

ATSLĒGAS VĀRDI

Augšupeja, siltums, sadarbība, kopā būšana,
kopā darīšana, zaļš, dzeltens, hands on, ideja,
rezultāti, atbalstošs, uzticēšanās, risinājums,
zināšanas.



SATEKA vizuālā identitāte / LOGO

 

 

L O G O

krāsainais logo - primārais

 krāsainais logo - minimālā versija

 melnbaltais logo

 

balts logo uz krāsaina fona

 



SATEKA vizuālā identitāte / burtveidoli

 

B U R T V E I D O L I

V I R S R A K S T I A P A K Š V I R S R A K S T I ,  Ī P A Š I
I Z C Ē L U M I

P A M A T T E K S T S

Raleway Heavy

SATEKA
Biedrība SATEKA

Raleway

Sadarbība
Līdzdalība
Prasmes
Iespējas

 

SATEKA zīmols ir atvērts,
draudzīgs un izvēlas

saprotamu un atvērtu
komunikāciju.

Raleway Thin

Raleway

SATEKA zīmols ir atvērts,
draudzīgs un izvēlas

saprotamu un atvērtu
komunikāciju.



K R Ā S U  P A L E T E

Krāsu palete kopumā ir dzīvespriecīga, jauka un patīkama, taču to nepieciešams
"atsvaidzināt". 
Veidojot dizainus, jāvērš uzmanība uz to, lai tie neveidojas raibi vai grūti salasāmi. 

Drīkst izmantot krāsu paletes toņus dizainu bagātināšanai un atsvaidzināšanai.
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F A C E B O O K  I E R A K S T S

Logo rindu vēlams izvietot uz balta fona, lai radītu kārtīgāku kopskatu. 
Iesaku datumus un laikus pierakstīt saīsinātā versijā. 

Fonā pieļaujama foto izmantošana, un ir labs variants tekstu izvietot uz vienkrāsaina laukuma. Tomēr arī te noteikti logo
josla jāizvieto uz balta fona. Zemāk pāris piemēru FB ierakstiem ar un bez foto.

Plakāti vienmēr izskatīsies rūpīgāki un būs vieglāk lasāmi, izmantojot kompozīciju, kur teksts līdzināts pie kreisās malas.



Canvas dizaika rīkā pieejama virkne liektu un plūstošu līniju, kuras aicinu izmantot dizainos. 
Lielākajai daļai no tām ir maināmas krāsas. Līnijas var simbolizēt plūdumu, radošumu, atvērtību vai
upi, kas dodas uz sateku.

Sadaļā "Elementi" apakšsadaļā "Grafika".



F A C E B O O K  I E R A K S T S



R E A L I Z Ē T O  P R O J E K T U  K A R T Ī T E S



E - G R O Z A  K A R T Ī T E S



K R Ā S A S ,  K A S  S A V Ā  S T A R P Ā  S A P A S

Krāsu palete ir bagātīga un piesātināta ar spilgtām krāsām. Lai neveidotos raibs un haotisks
kopskats, iesaku lietot krāsas grupiņās, un vienmēr izmantot balto. 
Tādā veidā var panākt noskaņu efektu (gadalaiki, svētki, nopietnas, neitrālas vai iepriecinošas ziņas)



3. Komunikācijas
stratēģijas izstrāde

 

Darba sesija, rekomendācijas.
 



Mērķa grupa Aktivitātes/pasākumi Kanāli, kur atrast

Aktīvie iedzīvotāji

Apkaimes ideju darbnīcas, Iedzīvotāju forums, dažāda veida
apmācības, darba grupas, semināri, diskusijas, pieredzes apmaiņas
pasākumi, praktiskās darbnīcas, Mazo projektu konkurss, LEADER

projektu konkurss.

Mājaslapa, www.sateka.lv;    
Facebook profila vietne:”“biedrība “Sateka””;
Informatīvais izdevums “NVO! Nāc! Veido! Organizē!”;

LEADER īstenoto projektu sižetu sērija “IDEJU TAKA”; YouTube

Izdales un vizuālie materiāli;
Sludinājumi/uzsaukumi/afišas par aktivitātēm;
“E-groza” iniciatīva;

Baneris;

Aptaujas anketas;
Nolikumi;

// Trešās puses
Informācija Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā un
informatīvajā izdevumā “Gulbenes novada ziņas”;
Informācija Gulbenes novada laikrakstā “Dzirkstele” un viņu
mājaslapā www.dzirkstele.lv ;
Gulbenes novada bibliotēkas, to mājaslapa un sociālo tīklu konti;
Gulbenes novada pagasta pārvaldes, to mājaslapas un sociālo tīklu
konti;
Sadarbības partneru mājaslapas un sociālie tīkli.   

Nevalstisko organizāciju
pārstāvji

Apkaimes ideju darbnīcas, Iedzīvotāju forums, dažāda veida
apmācības, darba grupas, semināri, diskusijas, pieredzes apmaiņas
pasākumi, praktiskās darbnīcas, Mazo projektu konkurss, LEADER

projektu konkurss.

Uzņēmēji
Apkaimes ideju darbnīcas, Iedzīvotāju forums, dažāda veida

apmācības, darba grupas, semināri, diskusijas, pieredzes apmaiņas
pasākumi, praktiskās darbnīcas, LEADER projektu konkurss.

Jaunieši

Apkaimes ideju darbnīcas, Iedzīvotāju forums, dažāda veida
apmācības, darba grupas (no 16 gadiem),  semināri, diskusijas,

pieredzes apmaiņas pasākumi, praktiskās darbnīcas, Mazo projektu
konkurss (no 12 gadiem), LEADER projektu konkurss (no 18

gadiem).

Pašvaldība
Apkaimes ideju darbnīcas, Iedzīvotāju forums, darba grupas,

semināri, diskusijas, pieredzes apmaiņas pasākumi, praktiskās
darbnīcas, LEADER projektu konkurss.



Komunikācijas tēmas

 

Ilgtspējīga un līdzsvarota teritorijas attīstība Gulbenes novadā.
Ilgtspējīga lauku attīstība.
Atbalsts nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.
Iedzīvotāju aktivitāte un iniciatīva.
Tematiskās: Bānīša zeme, sēņu ceļš.
Novada popularizēšana.
Pieredzes stāsti, sasniegumi.
Komanda, kompetences.
Mazie mājražotāji, amatnieki.
Meistarklases, tūrisms.
Nākotnes modelēšana.

 



Kāda veida saturu ieplānot un veidot?

 

Pasākumus / nodarbības seminārus popularizējošu saturu
Video un fotogrāfijas no pasākumiem
Biedru / dalībnieku / mērķgrupu atsauksmes un pieredzes
stāstus
Jautājumu un atbilžu video sesijas
Ieteikumus / padomus
Balvu / radošos konkursus
Tematiskos rakstus
Trešo pušu veidotu saturu, kas atbilst biedrību interesējošai
tematikai
Sarunu / dialogu veicinošu saturu, kas iesaista auditoriju
Ekspertu komentārus par aktualitātēm
Tematiskus citātus
Kopsavilkumus mājaslapā
Labās prakses piemērus

 



Kādā stilā un tonī veidot saturu?

 
Atvērts, draudzīgs un izvēlas saprotamu un
atvērtu komunikāciju.
Svarīgi balstīties uz faktiem, datiem un pieredzi. 

Atbalstošs, uz sadarbību vērsts, zinošs, līderis
nozarē, kompetents.

 

 Zīmola balss tonis.

 



Kā veidot ierakstus?

 
AIDA

A- attention / piesaistīt uzmanību
I - interest / uzturēt interesi
D - desire / radīt vēlmi
A - acion/ aicināt uz darbību

 



Piesaistīt uzmanību

Interese

Vēlme

Darbība

IERAKSTU VEIDOŠANAS ALGORITMS 

 

Kā NVO var saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai - no materiālu iegādes līdz zināšanu
papildināšanai. Seminārs notiek 20/10, 14:00, Zoom. 

Uzzināsi par dažādiem finanšu avotiem un kā tos izmantot, atkarībā no vajadzības, piemēram, grantu
programmas, mērķprogrammas. Uzzināsi par vairāk nekā 400 programmām, kas var noderēt tavai NVO.

Sapratīsi finanšu piesaistes procesu, uzzināsi, kur pieteikties, kuras programmas visatbilstošākās, saņemsi
personīgus ieteikumus ideju aprakstiem, lai kāpinātu iespējas tikt pie finansējuma.

Lai piedalītos bezmaksas seminārā, jāaizpilda anketa: saite.



Ko paturēt prātā plānojot un veidojot
saturu?

 

Kas ir tas ko vēlos radīt? (video, pieredzes stāsts, raksts utt.)
Kāds ir šī satura mērķis? (informēt, iesaistīt, izklaidēt utt.)
Kas ir pati svarīgākā lieta, ko es vēlos komunicēt ar šo saturu?
Kam šis saturs ir domāts? Kas ir tā mērķauditorija?
Kāds ir šī satura "aicinājums uz rīcību" (call-to-action)?
(reģistrēties pasākumam, apmeklēt mājaslapu, dalīties ar
viedoki, dalīties ar saturu)
Vai šim saturam ir paredzēts specificsks tonis / noskaņa, kurai
būtu jāatsoguļojas arī rakstītajā tekstā / vizuālaja
norformējumā?
Kā šis saturs iederās biedrības kopējā komunikācijas
stratēģijā?
Vai šis saturs ir daļa no tematiskas sērijas? Vai šis saturs ir
piesaitīts citām publikācijām / saturam?

 



4. Mājaslapas
pielāgošana/pārveide

 

Ieteikumi.



M Ā J A S  L A P A :  E S O Š Ā  S I T U Ā C I J A

Mājas lapas struktūra ir laba,
pārskatāma, saprotama. 
Ieteiku atjaunot
burtveidolus, nomainīt krāsu
pāreju pret pilnkrāsu fonu, kā
arī pelēko pret baltu. 

Mājas lapas struktūra ir laba,
pārskatāma, saprotama. 
Ieteiku atjaunot
burtveidolus, nomainīt krāsu
pāreju pret pilnkrāsu fonu, kā
arī pelēko pret baltu. 

Pozitīvi, ka ir kalendārs, kas
rāda aktuālos notikumus, kā
arī saites aizved uz
attiecīgajiem pasākumiem.
Ieteiktu ievietot melnbaltu
Facebook ikonu, lai veidojas
tīrāks kopskats.



M Ā J A S  L A P A :  I E T E I K U M I  

Sadarbība
Līdzdalība
Prasmes
Iespējas
Sadarbība
Līdzdalība
Prasmes
Iespējas

Sadarbība
Līdzdalība
Prasmes
Iespējas
Sadarbība
Līdzdalība
Prasmes
Iespējas

Iegādāts inventārs
Esam kļuvuši bagātāki un spējam
paveikt vēl vairāk! Iegādāts inventārs
Esam kļuvuši bagātāki un spējam
paveikt vēl vairāk!

Iegādāts inventārs
Esam kļuvuši bagātāki un
spējam paveikt vēl vairāk!

LASĪT

Iegādāts inventārs
Esam kļuvuši bagātāki un
spējam paveikt vēl vairāk!

LASĪT

Iegādāts inventārs
Esam kļuvuši bagātāki un
spējam paveikt vēl vairāk!

LASĪT

Iegādāts inventārs
Esam kļuvuši bagātāki un
spējam paveikt vēl vairāk!

LASĪT

Iegādāts inventārs
Esam kļuvuši bagātāki un
spējam paveikt vēl vairāk!

LASĪT

Iegādāts inventārs
Esam kļuvuši bagātāki un
spējam paveikt vēl vairāk!

LASĪT

Iegādāts inventārs
Esam kļuvuši bagātāki un
spējam paveikt vēl vairāk!

LASĪT

Iegādāts inventārs
Esam kļuvuši bagātāki un
spējam paveikt vēl vairāk!

LASĪT

Iegādāts inventārs
Esam kļuvuši bagātāki un
spējam paveikt vēl vairāk!

LASĪT

Piemēri, kā varētu izskatīties wordpress mājas lapa. Pēc mazā facelift :) 



Mājas lapas virzība.

Nākotnē veidot mājas lapu, kas ir modernāka un
intuitīvāka. Kā piemērus var skatīt citu NVO mājas
lapas.

https://talantukalve.com/
https://www.pierigaspartneriba.lv/
https://sua.lv/

 



Diāna Ņikitina

 zīmolvede
Sieviešu kopstrādes grupas
izveidotāja
podkāsta BIZNESS IR RADOŠS
autore
ZĪMOLA SPĒLES vadītāja
SATURA MEISTAKLASES vadītāja

diana@nikitina.lv
nikitina.lv
@diananikitina.zimolvede

Rīga, 2022



Biedrības komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīnijas izstrādātas projekta Nr. AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un
Efektīvas Kopienas Attīstībai!” ietvaros ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu

“Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par vadlīniju saturu atbild biedrība “SATEKA”. 


