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Saskaņā ar likumu Rīgas brīvostas pārvaldīšanu veic Rīgas brīvostas pārvalde (RBP).
Rīgas brīvostas Mārketinga stratēģija nosaka, ka RBP vada divus zīmolus “Rīgas
brīvosta” un “Rīgas brīvostas pārvalde”. Rīgas brīvostas pārvaldes korporatīvās
identitātes noteikumi ir izstrādāti, lai Rīgas brīvostas pārvaldes iekšējā un ārējā
komunikācija nodrošinātu vienotu priekšstatu par zīmoliem „Rīgas brīvosta” un
“Rīgas brīvostas pārvalde”, kā arī veicinātu to pozitīvu atpazīstamību.
Korporatīvās identitātes mērķis ir atspoguļot zīmolu “Rīgas brīvosta” un “Rīgas
brīvostas pārvalde” vērtības, kuras definētas Rīgas brīvostas Mārketinga stratēģijā.
“Rīgas brīvosta” zīmola vērtības:
•
stratēģiski svarīgs Latvijas ekonomikas virzītājspēks;
•
izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums;
•
vadošā osta Latvijā;
•
kompetents un pieredzējis partneris kravu pārvadājumiem;
•
labs darba devējs;
•
pievilcīga vieta biznesam un investīcijām ar labu uzņēmējdarbības vidi;
•
pasažieriem draudzīga osta;
•
augoša, uz izaugsmi un attīstību orientēta osta;
•
kuģošanai droša osta;
•
liela osta ar jaudīgu infrastruktūru;
•
dažādus kultūras, labdarības, sporta un izglītības pasākumus atbalstoša osta.
“Rīgas brīvostas pārvalde” zīmola vērtības:
•
virzība uz izaugsmi/ attīstību;
•
profesionalitāte/ kompetence;
•
orientēta uz klientu;
•
mūsdienīga pieeja darbībā;
•
respektē, saglabā ostas un jūrniecības tradīcijas;
•
rūpējas par ostas infrastruktūru un uztur to labā kvalitātē;
•
nodrošina labvēlīgus darbības apstākļus ostas uzņēmumiem.
Zīmols “Rīgas brīvosta” tiek lietots mārketinga materiālos un reklāmās, kā arī
reprezentācijas materiālos, lai atspoguļotu Rīgas brīvostas darbību. Galvenokārt tas
tiek lietots komunikācijā ar mērķa grupām Kravu pārvadātāji, Pasažieru pārvadātāji
un Investori. Zīmols “Rīgas brīvostas pārvalde” tiek lietots RBP lietvedības un
kancelejas materiālos, RBP gatavotos materiālos (prezentācijās, pētījumos,
stratēģiskos dokumentos), kā arī reklāmās, marketinga un reprezentācijas materiālos,
lai atspoguļotu tikai RBP darbību. Tas galvenokārt tiek izmantots komunikācijā ar
mērķa grupām Ostas uzņēmumi, Latvijas sabiedrība un Lēmumu pieņēmēji.
Rīgas brīvostas pārvaldes korporatīvās identitātes noteikumi ir saistoši visām
Rīgas brīvostas pārvaldes struktūrvienībām gan iekšējā, gan ārējā komunikācijā.  
Individuāli gatavojot jebkura veida lietvedības dokumentus un mārketinga
materiālus (piemēram, goda rakstus, ielūgumus, apsveikumus, kā arī elektroniskos
apsveikumus un reklāmas suvenīrus), obligāti ir jāievēro korporatīvās identitātes
noteikumi.

Ievads
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 īgas brīvostas pārvaldes Ostas policijai ir īpaši izveidots logotips, kas ir izmantojams
R
Ostas policijas formas tērpu elementiem, Ostas policijas lietvedības dokumentos
(iekšējās sarakstes veidlapās), mārketinga un reprezentācijas materiālos (piemēram,
apsveikumos, tai skaitā elektroniskajos apsveikumos, reklāmas suvenīros u.c.),
ievērojot Rīgas brīvostas pārvaldes korporatīvās identitātes noteikumus, izņemot
Ostas policijas karogam un Ostas policijas transporta līdzekļu trafarējumam
(atbilstoši Valsts standarta prasībām).
Logotipu „Rīgas brīvosta” drīkst lietot brīvostas stividoruzņēmumi un uzņēmumi,
kuriem ir zemes un piestātņu nomas līgums ar Rīgas brīvostas pārvaldi, mārketinga
nolūkos, uzsverot piederību Rīgas brīvostai. Izmantojot šo logotipu, ir strikti jāievēro
zīmola korporatīvās identitātes noteikumi. Rīgas brīvostas pārvalde rekomendē un
atbalsta logotipa „Rīgas brīvosta” lietošanu šo uzņēmumu mājas lapās, drukātajos
izdevumos, izstāžu stendu noformējumā, kā arī reklāmās un citos mārketinga
materiālos.
Rīgas brīvostas un Rīgas brīvostas pārvaldes nosaukuma rakstībā ir jāievēro pareizs
vārdu lielo un mazo sākuma burtu lietojums. Nosaukums angļu valodā ir Freeport
of Riga un Freeport of Riga Authority, krievu valodā – Рижский Свободный порт
un Управлениe Рижского Свободного порта. Nosaukums ir lokāms atbilstoši
attiecīgās valodas gramatikas normām. Latviešu valodā nosaukumu neliek pēdiņās
un nelieto slīprakstā, savukārt latviešu valodas tekstos, atveidojot nosaukumu
svešvalodā, tas ir jāizceļ atbilstoši latviešu valodas pareizrakstības prasībām.
Saīsinot nosaukumu Rīgas brīvostas pārvalde lieto abreviatūru RBP, angļu valodā –
FRA, krievu valodā УРСП.
Jautājumu un domstarpību gadījumā par korporatīvās identitātes noteikumu
pielietojumu ir jākonsultējas ar Rīgas brīvostas pārvaldes Mārketinga departamentu.

Ievads
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Logotipā ir redzams Rīgas pilsētas ģērbonis, kas papildināts ar grafiski stilizētu enkuru.
Vienkrāsu risinājums padara detalizēto “Rīgas brīvostas” logotipu viegli uztveramu.
Logotips veidots, ievērojot aktuālas korporatīvā dizaina tendences — vienkāršību, vienas
plaknes dizainu, neizmantojot liekus elementus un krāsu pārejas.

Logotips
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35 mm
Minimālais drukas izmērs = 35 mm

16 mm
Minimālais drukas izmērs = 16 mm

Logotipa lietojums
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RĪGAS
BRĪVOSTAS
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Ieteicamā logotipa atstarpe no citiem
līdzīgas nozīmes logotipiem.

Ieteicamais
mazākas
nozīmes
logotipu lietojums: 70% no galvenā
logotipa augstuma.

Logotipu drīkst lietot ahromātiskā
versijā uz tumša fona ar nosacījumu,
ka ir pietiekams kontrasts un
netiek būtiski samazināta logotipa
salasāmība. Lietojot logotipu uz
gaiša fona vai fotogrāfijas, atļauts
to iekrāsot kādā no definētajām stila
krāsām, priekšroku dodot logotipa
pamatkrāsai.

Logotips uz gaiša fona.

Logotips uz fotogrāfijas.

Lietojot logotipu kā ūdenszīmi
uz fotogrāfijas, to lieto ar 30%
caurspīdīgumu.

Logotipa lietojums
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Nedrīkst mainīt logotipa proporcijas.

Logotipa noformējumā nedrīkst lietot
efektus.

Nedrīkst logotipā izmantot krāsas,
kas nav stila grāmatā.

Logotipu nedrīkst rotēt.

Logotipam nedrīkst pievienot papildu
elementus.

Logotipu nedrīkst lietot uz krāsaina
vai raiba fona, kas būtiski samazina
tā salasāmību.

Logotipa nepareizs lietojums
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Stila pamatkrāsa ir gaiši zila ar tirkīzzila toņa
akcentu, kas raisa drošības un stabilitātes
sajūtu. Salīdzinot ar tumši zilu krāsu, tā ir
emocionāli draudzīgāka un veido asociācijas
ar jūru un debesīm.  
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Vizuālā valoda
Grafiskajā dizainā izmantotas aktuālas
tendences, kas simbolizē jūras tematiku:
vienkāršība, askētisms un ģeometrija. Šī ir
vizuāli viegli uztverama koncepcija, kurā
izmantota ģeometriska precizitāte un
vieglums. Visos materiālos jūras grafiskais
elements apzināti veidots ar virzību
uz augšu, radot sajūtu par attīstību un
progresu.

Fonti

Georgia

abcdefghijklmnoprstuvz 0123456789
abcdefghijklmnoprstuvz 0123456789

PT Serif

abcdefghijklmnoprstuvz 0123456789
abcdefghijklmnoprstuvz 0123456789

Times New Roman

abcdefghijklmnoprstuvz 0123456789
abcdefghijklmnoprstuvz 0123456789

Fonts Georgia   tiek izmantots virsrakstos
komunikācijas
materiālos,
kuru
sagatavošanā tiek piesaistīts dizaina vai
drukas ārpakalpojums – reklāmās, bukletos,
prezentācijas materiālu noformējumā.
Fonts PT serif tiek izmantots komunikācijas
materiālu tekstos, kuru sagatavošanā tiek
piesaistīts dizaina, maketēšanas vai drukas
ārpakalpojums - reklāmās, bukletos. Vizuāli
tas ir līdzīgs fontam Georgia, taču salīdzinoši
to ir vieglāk uztvert garāku tekstu lasīšanā
un skaitļu attēlošanā.
Times New Roman - tiek izmantots pārējā
komunikācijā, ko veic paši RBP darbinieki
– e-pasti, sarakste, iekšējie dokumenti,
prezentācijas. Tāpat Times New Roman tiek
izmantots interneta vidē.

Stila apraksts
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Ostas policijas logotips
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RĪGAS
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Rīgā
Nr.

Aperia eum est, ium ilit latquam hitatum etum re pos ex et que nobis eume simagni net hit, ut ut facit,
alis alia illate velecto tatiam imaio et ma debis et fuga. Nem eaquibus, voles andit quidis sendamet et
omniet, volut volo tendendero que quam rernatur aperum excearumet am, coreribus modiae. Is quis
sed quaectaqui volest aliatiist es sed mossita tisciaecte necus accus, conseriae duci con nonempe molor
sam nis dolestiis quis si net eos et qui cum, sam fugitia tumentem ut plias eum sinume eroreprorum eos
quist mil et optatur, essi qui sam que poreicatint liquias quia pedigni ssenim rem quia dellendit eum
et quidita doluptae veliaspis raeperc imagnam rehenim porrum excestibusam ipsume si bearchicias
vid quo doluptatio. Nam que nationse peribus andist essitem poribus volupis.Onsent. Atur seque as
maxima solupti busaepelles eum ipsanda ipiet am intentia quatemp orereium re dolute volora pedi
acerciatios doluptas alignist id es doluptatem solorum solorro illaborio volorerio occus.
Nem ipsanimpedit a quiatur mo occus aut ma sit et, tem aut ut volores etur, illum fuga. Pientet quatia
voloris duciis re expellu pisimporro ma natem eaquiam faccumet quibus.
Is nis aborum dolores ipsanderia estiatem eum dolores sitatum qui quis alignime dunti comnihil ilibus
molora vero velest aliquidis endenim inullen dellenducil ma non nestem expedignihil magnis estotatis
quiducia doloribust ipsus aut eum que ium utent lant dolut aut aspiendem eum autate eosam harchit
atente coruptate a solupta tinciis expedi volupti rescil et volenim iliatiscil et ea nobitiis num hicieni
voluptati volorerumqui vellupt atibeatassus illorepudit repersp itibus.
Pudam sequunt et qui doluptatecto volor asit posa que am ex explitas resendio et fugitatem et eatati
ilicte volupta tquamenia di volorroriae occuscitae poreperaes vel im et odior ma nus, cullandit eossi
nimpore poreperibus inveria nonsequuntem quaspelest essimpo rumquuntur acea con earchiliti
vendende erspient ut optaturem as sitemquibus.
Sus quam voluptat. Ota saereptatur?

Rīgas brīvostas pārvalde
Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis: +371 67030800, fakss: +371 67030835, e-pasts: info@rop.lv, www.rop.lv
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000512408, PVN maksātāja Nr.: LV90000512408

Veidlapa
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Rīgas brīvostas pārvalde
Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis: +371 67030800, fakss: +371 67030835, e-pasts: info@rop.lv, www.rop.lv
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000512408, PVN maksātāja Nr.: LV90000512408

Veidlapas otrā lapa
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УПРАВЛЕНИЕ
РИЖСКОГО
СВОБОДНОГО ПОРТA

Рига
Nr.

Управление Рижского Свободного порта
Бульв. Калпака, 12, Рига, LV-1010, Латвия, телефон: +371 67030800, факс: +371 67030835, e-mail: info@rop.lv, www.rop.lv
Код регистрации налогоплательщика: 90000512408, номер плательщика НДС: LV90000512408
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15

Управление Рижского Свободного порта
Бульв. Калпака, 12, Рига, LV-1010, Латвия, телефон: +371 67030800, факс: +371 67030835, e-mail: info@rop.lv, www.rop.lv
Код регистрации налогоплательщика: 90000512408, номер плательщика НДС: LV90000512408
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Nr.

Freeport of Riga Authority
12 Kalpaka Blvd., Riga, LV-1010, Latvia, phone: +371 67030800, fax: +371 67030835, e-mail: info@rop.lv, www.rop.lv
Taxpayer Registration Code: 90000512408, VAT Payer No.: LV90000512408
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Freeport of Riga Authority
12 Kalpaka Blvd., Riga, LV-1010, Latvia, phone: +371 67030800, fax: +371 67030835, e-mail: info@rop.lv, www.rop.lv
Taxpayer Registration Code: 90000512408, VAT Payer No.: LV90000512408
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Rīgas brīvostas pārvalde
Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis: +371 67030800, fakss: +371 67030835, e-pasts: info@rop.lv, www.rop.lv
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Rīgas brīvostas pārvalde
Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis: +371 67030800, fakss: +371 67030835, e-pasts: info@rop.lv, www.rop.lv
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000512408, PVN maksātāja Nr.: LV90000512408
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Nr.

Rīgas brīvostas pārvalde
Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis: +371 67030800, fakss: +371 67030835, e-pasts: info@rop.lv, www.rop.lv
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000512408, PVN maksātāja Nr.: LV90000512408
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Nr.

Rīgas brīvostas pārvalde
Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis: +371 67030800, fakss: +371 67030835, e-pasts: info@rop.lv, www.rop.lv
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000512408, PVN maksātāja Nr.: LV90000512408
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Rīgas brīvostas pārvalde
Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis: +371 67030800, fakss: +371 67030835, e-pasts: info@rop.lv, www.rop.lv
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000512408, PVN maksātāja Nr.: LV90000512408
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Rīgas brīvostas pārvalde
Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis: +371 67030800, fakss: +371 67030835, e-pasts: info@rop.lv, www.rop.lv
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000512408, PVN maksātāja Nr.: LV90000512408
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FREEPORT
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Nr.

Freeport of Riga Authority
12 Kalpaka Blvd., Riga, LV-1010, Latvia, phone: +371 67030800, fax: +371 67030835, e-mail: info@rop.lv, www.rop.lv
Taxpayer Registration Code: 90000512408, VAT Payer No.: LV90000512408
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УПРАВЛЕНИЕ
РИЖСКОГО
СВОБОДНОГО ПОРТA

ДОВЕРЕННОСТЬ
Рига

Nr.

Управление Рижского Свободного порта
Бульв. Калпака, 12, Рига, LV-1010, Латвия, телефон: +371 67030800, факс: +371 67030835, e-mail: info@rop.lv, www.rop.lv
Код регистрации налогоплательщика: 90000512408, номер плательщика НДС: LV90000512408

Veidlapa
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Aploksne A
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Rīgas brīvostas pārvalde
Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010, Latvija

Aploksne A
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Управление Рижского Свободного порта
Бульв. Калпака, 12, Рига, LV-1010, Латвия

Aploksne A

29

FREEPORT
OF RIGA
AUTHORITY

Freeport of Riga Authority
12 Kalpaka Blvd., Riga, LV-1010, Latvia

RĪGAS
BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

Rīgas brīvostas pārvalde
Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010, Latvija

Aploksne B
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УПРАВЛЕНИЕ
РИЖСКОГО
СВОБОДНОГО ПОРТA

Управление Рижского Свободного порта
Бульв. Калпака, 12, Рига, LV-1010, Латвия

Aploksne B
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FREEPORT
OF RIGA
AUTHORITY

Freeport of Riga Authority
12 Kalpaka Blvd., Riga, LV-1010, Latvia

Aploksne B
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210 mm

RĪGAS
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Rīgas brīvostas pārvalde
Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: +371 67030800, fakss: +371 67030835
E-pasts: info@rop.lv
www.rop.lv

FREEPORT
OF RIGA
AUTHORITY

Freeport of Riga Authority
12 Kalpaka Blvd., Riga, LV-1010, Latvia
Phone: +371 67030800, fax: +371 67030835
E-mail: info@rop.lv
www.rop.lv

99 mm

УПРАВЛЕНИЕ
РИЖСКОГО
СВОБОДНОГО ПОРТA

Управление Рижского Свободного порта
Бульв. Калпака, 12, Рига, LV-1010, Латвия
Телефон: +371 67030800, факс: +371 67030835
E-mail: info@rop.lv

www.rop.lv

Komplimentu karte
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90 mm

Jānis Kārkliņš
Mārketinga komunikāciju speciālists
Mārketinga departaments
janis.karklins@rop.lv
Tālr.: +371 67030874
Mob. tālr.: +371 29112317
Fakss: +371 67030835

RĪGAS
BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

Kalpaka bulv. 12,
Rīga, LV-1010, Latvija
www.rop.lv

50 mm

Jānis Kārkliņš
Marketing communications specialist
Marketing department
janis.karklins@rop.lv
Phone: +371 67030874
Mob. phone: +371 29112317
Fax: +371 67030835

FREEPORT
OF RIGA
AUTHORITY

12 Kalpaka Blvd.,
Riga, LV-1010, Latvia

www.rop.lv

Янис Карклинс
Специалист по маркетингу
Департамент маркетинга
janis.karklins@rop.lv
Телефон: +371 67030874
Моб. тел.: +371 29112317
Факс: +371 67030835

УПРАВЛЕНИЕ
РИЖСКОГО
СВОБОДНОГО ПОРТA
Бульв. Калпака, 12,
Рига, LV-1010, Латвия
www.rop.lv

Vizītkartes
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Fonts - Times New Roman
(Bold)
Izmērs - 14pt

Teksta daļa

Fonts - Times New Roman
(Regular)
Izmērs - 12pt
Krāsa - R-5, G-58, B-88,
vai izvēlēties tuvāko stila
grāmatā definētajai

Jānis Kārkliņš
Mārketinga komunikāciju speciālists
Mārketinga departaments
Tālr.: +371 67030874
Mob. tālr.: +371 29112317
Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010, Latvija
info@rop.lv
www.rop.lv

Attēls
RĪGAS
BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

E-pasta paraksts
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060669-10013

Mārketinga departaments
Mārketinga vadītājs

Jānis Kārkliņš
000000-00000

Mārketinga vadītājs
Amats

RBP Holding

Uzņēmuma nosaukums

IPZ 1

Terminālis

Teritorijas nosaukums

RĪGAS BRĪVOSTAS
VIENAS TERITORIJAS
CAURLAIDE

Jānis Kārkliņš

VISĀ RĪGAS BRĪVOSTAS
TERITORIJĀ

85 mm

IPZ 1

Amats

RBP Holding

Uzņēmuma nosaukums

IPZ 1

000000-00000

Mārketinga vadītājs
Amats

RBP Holding

Uzņēmuma nosaukums
Derīga līdz:

00.00.0000.

OSTAS POLICIJA
Jānis
2. Bērziņš
3. Vecākais inspektors
4. Apliecības

Nr.: 0000
5. Derīga līdz:
00.00.0000.
Apliecības uzrādītājam ir visas likumā “Par policiju” minētās tiesības,
kā arī tiesības nēsāt un pielietot dienesta šaujamieroci.

Teritorijas nosaukums

PORT POLICE

APLIECĪBA

1.

Terminālis

IDENTITY CARD

Name
Surname
3. Position
1.

2.

4. Card

Nr.
0000
until: 00.00.0000.
6. Personal ID 000000-00000
5. Valid

The holder of this identity card has all the rights given by the law “On Police”
and the right to carry and possess a weapon.

RĪGAS BRĪVOSTAS
ĪSTERMIŅA
CAURLAIDE

Mārketinga vadītājs

Jānis Kārkliņš

IPZ 1

VISĀ RĪGAS BRĪVOSTAS
TERITORIJĀ

000000-00000

FREEPORT OF RIGA TERRITORY

Jānis Kārkliņš

VISĀ RĪGAS BRĪVOSTAS
TERITORIJĀ

55 mm

IPZ 1

APMEKLĒTĀJS
Terminālis

Teritorijas nosaukums
Apmeklētāja kartes Nr. 0000000000

Caurlaide

36

148 mm

105 mm

Transportlīdzekļa caurlaide
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Mapes vāka paraugs A
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Mapes vāka paraugs B

39

A.

RĪGAS
BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

B.

RĪGAS
BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

Maisiņa paraugs

40

Nosaukums

Saturs
Sed ut perspiciatis unde
Omnis iste natus
Voluptatem
Doloremque laudantium
Totam rem aperiam
Ipsa quae ab illo inventore
Veritatis et quasi architecto
Beatae vitae dicta sunt
Explicabo emo enim ipsam
voluptatem quia
Aspernatur aut
Sed quia consequ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2

11.11.2015

Virsraksta teksts
Apakšvirsraksta teksts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

11.11.2015

3

Prezentācijas veidne
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Attēlu un teksta lietojums
Apakšvirsraksta teksts

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est
laborum.

4

11.11.2015

Attēlu lietojums

Apakšvirsraksta teksts

5

11.11.2015

Attēla lietojums

Apakšvirsraksta teksts

11.11.2015

6
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Karšu lietojums

Apakšvirsraksta teksts
Lorem ipsum
lorem ipsum, dolor sit amet elit,
adipiscing elit, duis aute,
escepteur sin occaecat nostrud
exercitation.

7

11.11.2015

Karšu lietojums
Apakšvirsraksta teksts
lorem ipsum, dolor sit amet elit,
adipiscing elit, duis aute.
lorem ipsum, dolor sit amet elit,
adipiscing elit, duis aute.
lorem ipsum, dolor sit amet elit,
adipiscing elit, duis aute.
lorem ipsum, dolor sit amet elit,
adipiscing elit, duis aute.

8

11.11.2015

Karšu lietojums
Apakšvirsraksta teksts

2.

4.
3.

1.

1. Lorem ipsum, dolor sit
amet elit, adipiscing elit,
duis aute.

11.11.2015

2. Lorem ipsum, dolor sit
amet elit, adipiscing elit,
duis aute.

3. Lorem ipsum, dolor sit
amet elit, adipiscing elit,
duis aute.

4. Lorem ipsum, dolor sit
amet elit, adipiscing elit,
duis aute.

99
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Grafiku lietojums

Apakšvirsraksta teksts

a

b

c

d

e

a - Lorem ipsum
b - Mollit anim
c - Est laborum
d - Duis dolore
e - Voluptate nulla
f - Sint cupidatat

f

10

11.11.2015

Tabulas lietojums
Apakšvirsraksta teksts
Lorem ipsum

Dolor

Sit

Amet

Elit

Adipiscing elit

01.03.2015

264

9871

Duis aute

23.02.2016

974

2189

134

Excepteur sint occaecat

15.12.2017

9782

264

1534

Nostrud exercitation

02.10.2017

134

974

4554

Adipiscing elit

15.11.2017

1534

9782

9544

Duis aute

24.12.2018

4554

134

9871

Nostrud exercitation

11.03.2019

9544

1534

2189

Ut enim ad minim

08.07.2020

9871

4554

264

Excepteur sint occaecat

11.08.2025

2189

9544

974

9782

11

11.11.2015

Paldies!
Rīgas brīvostas pārvalde
Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: +371 67030800, fakss: +371 67030835
E-pasts: info@rop.lv, www.rop.lv
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1. Korporatīvās tendences papīra izmantošanā liecina, ka populārākie ir nekrītotie
papīri, kas rada dabiskas elegances iespaidu gan vizuāli, gan pēc taustes. Izvēloties
nekrītotu papīru, jārēķinās, ka teksta un attēlu atveidojums nebūs tik košs kā uz
krītotajiem papīriem. Alternatīva ir papīrs, kas struktūras dēļ pēc taustes šķiet kā
nekrītots papīrs, tomēr tam ir krīta virsma, tādēļ krāsu atveide ir līdzīga kā uz krītota
papīra, piemēram, Arctic Matt vai G-Print.
2. Paaugstinātas tilpummasas jeb bulk papīra (piemēram, Munken) izmantošana
iespieddarbos ir kritiski jāizvērtē katrā atsevišķā gadījumā, jo šī papīra veida
izmantošanu spēj novērtēt tikai poligrāfijas speciālisti.
3. Lai uzsvērtu Rīgas brīvostas pārvaldes sociālo atbildību pret vidi, var izmantot
reciklētu papīru. Poligrāfijas materiālā tad norāda, ka tas iespiests uz otrreiz
pārstrādāta papīra, kā arī min papīra nosaukumu, piemēram, krītots papīrs
CyclusPrint vai nekrītots papīrs CyclusOffset. Nepieciešamība izmantot šādu papīru
objektīvi jāizsver katrā individuālā gadījumā.
4. Lai akcentētu grafisko zīmi uz komplimentu kartēm un vizītkartēm un lai padarītu
tās košākas, ieteicams materiālus pārklāt ar UV laku. Ieteicamais papīra biezums –
aptuveni 250 g.

Rekomendācijas
poligrāfiskiem risinājumiem
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