
 

STC organic logotipa lietošanas vadlīnijas 

Šīs vadlīnijas nodrošina prasības attiecībā uz SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs (turpmāk 

STC)  STC organic logotipa lietošanu, kas pieejams lejupielādēšanai no STC mājaslapas. 

STC var veikt izmaiņas vai atcelt STC organic logotipa lietošanas vadlīnijas bez individuāla 

paziņojuma sniegšanas. STC organic logotipa lietotājs ir atbildīgs par šo vadlīniju ievērošanu, 

tādēļ lūdzam rūpīgi iepazīstieties ar to. Tāpat arī vēlāk ar jebkuru publikāciju, kas informēs par 

veiktajām izmaiņām STC organic logotipa lietošanas vadlīnijās. 

Logotips STC organic ir STC īpašums. Jūs izmantojot to, apņematies ievērot STC organic logotipa 

lietošanas vadlīnijām. Ja jūs nepieņemat un nepiekrītas šī STC organic logotipa lietošanas 

vadlīnijām un visiem noteikumiem par STC organic logotipa izmantošanu, kā norādīts šajā 

dokumentā, tad jums nav tiesību lietot STC organic logotipu. Jebkura STC organic logotipa 

lietošana, neatbilstoši šīm vadlīnijām ir aizliegta. STC patur tiesības jebkurā vietā atsaukt savu 

apstiprinājumu STC organic logotipa lietošanai. 

Jums tiek piešķirta atļauja izmantot logotipus tikai ar šādiem nosacījumiem: 

Noteikumi  STC organic logotipa izmantošanai. 

Izmantojot STC organic logotipu, jums jāievēro sekojošie noteikumi. 

- STC organic logotipu drīkst izmantot mārketinga vai citos reklāmas materiālos; 

- STC organic logotipu drīkst izmantot STC bioloģiski sertificētu produktu marķējumā 

(etiķetēs, uzlīmēs u.c.); 

- STC organic logotipu nedrīkst izmantot mulsinošā veidā; 

- STC organic logotipu nedrīkst izmantot nekādā veidā, kas liek domāt, ka STC ir saistīts, 

sponsorē vai atbalsta jūsu organizāciju, jūsu vietnes, jūsu produktus vai pakalpojumus, ja 

vien šādas attiecības nepastāv; 

- STC organic logotipu nedrīkst izmantot nekādā veidā, kas nepareizi raksturo attiecības starp 

jums un STC; 

- STC organic pārdevēji, kas nav bioloģiski sertificēti, nedrīkst izmantot STC organic 

logotipu; 

- nepārveidojiet vai nemainiet logotipu; 

- nemainiet mērogu, negrieziet vai nesagrieziet logotipu; 

- nemainiet neviena logotipa dizainu; 

- nemainiet nevienu logotipa krāsu – RGB 89 129 86, RGB 137 78 77, RGB 128  128 128, 

izņemot to, ka logotipi var būt pilnīgi melni vai var būt apgriezti baltā krāsā, skatīt 1. 

Pielikumu; 

- nesamaziniet logotipu mazāk kā 6 mm augstumā; 

- neapvienojiet logotipu ar citu dizainu, preču zīmi vai citiem elementiem, tostarp jūsu 

vārdu, preču zīmēm vai jebkādiem vispārīgiem terminiem; 



- nevienu citu dizainu, preču zīmi, tekstu, grafisku vai citu elementu nedrīkst novietot 

logotipam tuvāk par logotipa īsākā burta augstumu vārdā “organic”; 

- logotipus drīkst novietot tikai uz vienkrāsaina fona (vēlams spilgti balta), nevis virs attēla 

vai raksta, un nedrīkst izmantot mākslinieciskus efektus (piemēram, ēnas, 3D). 

STC organic logotipu nedrīkst izmantot vai parādīt nevienā no šiem veidiem: 

- jebkādā veidā, kas pēc STC ieskatiem diskreditē STC vai aptraipa tā reputāciju un 

sasniedzamos mērķus; 

- jebkādā veidā, kas ir nepatiess vai maldinošs; 

- saistībā ar jebkādām nelikumīgām darbībām vai citiem materiāliem, kas ir apmelojoši, 

piedauzīgi vai citādi nosodāmi; 

- jebkādā veidā, kas pārkāpj citu personu preču zīmes, autortiesības vai jebkuras citas 

intelektuālā īpašuma tiesības; 

- jebkādā veidā, kas pārkāpj likumdošanu, noteikumus vai ētikas normas vai kā daļu no cita 

uzņēmuma vai produkta nosaukuma, nevis STC; 

- pēc STC pieprasījuma jums ir jāiesniedz visu marķējuma, reklāmas u.c. materiālu  paraugi, 

kuros ir izmantots logotips STC organic, lai noteiktu atbilstību šīm vadlīnijām 

Jums ir jāveic visas STC pieprasītās izmaiņas logotipa lietošanā. 

 

Uzņēmējdarbības partneriem un/vai dalībniekiem, kuriem ir līgums ar STC par bioloģiskās 

produkcijas sertificēšanu, papildus līguma nosacījumiem ir jāievēro šī Logotipa lietošanas 

vadlīnijas. 

 

Ja vēlaties iegūt papildu informāciju vai paskaidrojumus par logotipu izmantošanu, lūdzu, 

sazinieties ar info@stc.lv 

 

STC organic Logo krāsas 

 

Pamata krāsas 
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Melnbaltā STC organic logo krāsas 

- Logo melnbalto versiju var izmantot uz dokumentiem, dizaina izdrukām, attēliem un 

citur. 

- Lai melnbalts logotips būtu pēc iespējas vieglāk saskatāms, tā kontrastam ar fonu jābūt 

vismaz 50% 

 

 

Logotipa izmantošana uz dažādiem foniem 

- Fona krāsa nedrīkst būt tāda pati kā galvenajam logotipam 

- Fons nedrīkst būt līdzīgs nevienai logotipa krāsai.  

- Logotipu nedrīkst izmantot uz attēla vai vizuālā materiāla, ja tas nav skaidri saskatāms 

 

STC organic logo izmēri 

 

Minimālie izmēri: 

platums: 13,5 mm 

Augstums: 9 mm 

 

Izņēmums ļoti maziem iepakojumiem: 

Platums: 9 mm 

Augstums: 6 mm 

 

STC organisko logotipu var uzklāt jebkurā mērogā, tomēr tas nedrīkst būt mazāks par  

13,5 mm x 9 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstrādātas un apstiprinātas 2023. gada 10. februārī 
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