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Jõgeva Sordiaretuse Instituudi logo ja selle kasutamine 
 
1. Jõgeva Sordiaretuse Instituudi (edaspidi Jõgeva SAI) logo koosneb logotüübist ja 
logomärgist. 
2. Logotüüp võib olla eesti- või ingliskeelne. 
3. Eestikeelne logotüüp koosneb logomärgist ja sõnadest «Jõgeva Sordiaretuse 
Instituut». Kasutatud font: Arial Normal. 
 

 

4. Ingliskeelne logotüüp koosneb logomärgist ja sõnadest «Jõgeva Plant Breeding 
Institute». 

 

5. Logotüübis kasutatavad värvid:  

Pantone värvikoodi järgi  CMYK värvikoodi järgi 

kollane Pantone 116 CV  C0 M15 Y94 K 0 

roheline Pantone 368 CV  C65 M0 Y100 K 0 

must Pantone Process Black CV  C0 M0 Y0 K100 
 



6. Logomärk koosneb stiliseeritud viljaterast ja rohelisest katsepõllust. Logomärki 
võib kasutada eraldi kujunduselemendina koos Jõgeva SAI kodulehe aadressiga või 
ilma. Kasutatud font: Arial Normal. 

 
www.sordiaretus.ee  

7. Logo kasutamine must-valgena. Halli värvi protsent 20% põhivärvist. 
 

 
 

 
 
8. Logo suurust võib vastavalt vajadusele muuta. Olenemata logo suurusest 

peavad säilima logo eri osade proportsioonid, vastastikune asend ja suurus. Logo 
vähim suurus määratakse ära logo vähima laiuse alusel, mis on 35 mm. 

 

 
 
9. Logo selguse ja terviklikkuse tagamiseks jäetakse logo ümber kaitsetsoon. Logo 

kaitsetsoon määratakse logos kasutatava tähe «o» laiuse ja kõrgusega. Vasakul ja 
paremal ei tohi miski olla logole lähemal kahe «o» väärtusest. Üleval ja all ei tohi 
miski olla logole lähemal ühe «o» väärtusest. 



 

10. Värvilisel taustal võib kasutada logo siis, kui logo tuleb taustalt selgelt esile 
(heleda või tumeda tonaalsusega, vähekirjud taustad). Kui on oht, et kirjul taustal jääb 
logo loetamatu, kasutatakse logo koos valge taustaga. Valge tausta nurgad on 
kumerdatud (20 pixelit). Valge tausta laius on võrdne logomärgi laiusega. Valge 
tausta kõrguse määrab ära logomärgis kasutatud «o» tähe kõrgus. 

 

11. Logomärgi suurust võib vastavalt vajadusele muuta. Olenemata logomärgi 
suurusest peavad säilima logomärgi eri osade proportsioonid, vastastikune asend ja 
suurus. Logomärgi vähim suurus määratakse ära vähima laiuse alusel, mis on 15 mm. 

 
                                                                             www.sordiaretus.ee  

 
12. Logomärgi selguse ja terviklikkuse tagamiseks jäetakse logomärgi ümber 
kaitsetsoon. Logomärgi kaitsetsoon määratakse logomärgis kasutatava musta ringi 
diameetri abil. Kaitsetsoon on 1/5 musta ringi diameetrist. Vasakul, paremal, ülal ja 
all ei tohi miski olla logole lähemal kui 1/5 musta ringi diameetrist. 



 
 
13. Kirja- ja dokumendiplangil võib eesti- või ingliskeelset logo kasutada instituudi 
kontaktandmete juures. 
 
14. Logomärgi kasutamine värvilisel taustal. Värvilisel taustal võib kasutada 
logomärki siis, kui logo tuleb taustalt selgelt esile (heleda või tumeda tonaalsusega, 
vähekirjud taustad). Kui on oht, et kirjul taustal jääb logomärk loetamatu, kasutatakse 
logomärki koos valge taustaga. Valge tausta nurgad on kumerdatud (20 pixelit). 
Valge tausta laius ja kõrgus määratakse logomärgis kasutatava musta ringi diameetri 
abil. Valge taust ulatub üleval, all, paremal ja vasakul logomärgist 1/5 musta ringi 
diameetri kaugusele. 
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