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·NEPCon ir pieņēmis “atvērtā avota” politiku, lai dalītos  ar to, ko mēs izstrādājam,
tādējādi veicinot ilgtspējību. Šis materiāls ir publicēts zem the Creative Com-
mons Attribution Share-Alike 3.0 license. Ar šo tiek atļauta bezmaksas piekļuve
šim dokumentam, dokumenta kopiju iegūšana nav limitēta, dokumentu, bez
ierobežojumiem, ir tiesības izmantot, kopēt, pārveidot, apvienot, publicēt un /
vai izplatīt dokumenta kopijas, ievērojot šādus nosacījumus:

       Iepriekš minēto paziņojumu par autortiesībām un šo paziņojumu par atļauju -

iekļauj visos dokumenta eksemplāros vai būtiskajās daļās. Mēs būtu priecīgi
saņemt jebkādas modificētas versijas kopiju.

• Jums jāiekļauj redzama saite uz mūsu vietni www.nepcon.org.

 

 

  

Dokumenta nosaukums

Dokumenta veids:  Vadlīnijas

Virsraksts:                                               NEPCon Logo lietošanas vadlīnijas partneriem un 

............................................................klientiem                                                                                                                                                         

Darbības joma:                                         Ārējā lietošana

Versija:   Janvāris 2020

Datums:                                                  17 Janvāris 2020

Kontaktpersona: Anh Thi Ngoc Luu (aluu@nepcon.org)

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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1  Par Logo

NEPCon projektu partneri un klienti tiek aicināti lietot NEPCon logo savās tīmekļa vietnēs, 
brošūrās un citās vietās, lai reklamētu savu sadarbību un/vai partnerattiecības ar NEPCon 

vai NEPCon pakalpojumiem.

Organizācijas un uzņēmumi drīkst izmantot logo savos materiālos, ja vien to lietošana at-

bilst šīm vadlīnijām un, ja ir saņemts  apstiprinājums tā lietošanai no  NEPCon Komunikā-
ciju nodaļas ar  NEPCon kontaktpersonas starniecību katrā atsevišķā gadījumā. 

NEPCon logo atvasināšana ir aizliegta, jo tas  mazina NEPCon zīmola identitāti. 

 

2  Logo elementi

NEPCon logo ir grafiska NEPCon reprezentācija. NEPCon logo tiek lietots tikai vienā 

formātā - horizontāli - kā tas ir noradīts zemāk.

 

 

 

Galvenais logo sastāv no zīmola nosaukuma “NEPCon”, vizuālās  reprezentācijas (lapa).

Saukļa gadījumā -  tā ir pamata logo un saukļa “Preferred by NatureTM" kombinācija. 

Lai aizsargātu logotipa grafikso integritāti, šos elementus nedrīkst pārkārtot vai mainīt to 

attiecības.

Zīmola nosaukums “NEPCon” vienmēr jāataino angļu valodā. Sauklis “Preferred by 

NatureTM" var tikt tulkots vietējā valodā. 

 

 

 

 

 

Zīmola 

nosaukums

Sauklis

Vizuālā
reprezentācija

Galvenais 

logo Sauklis
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3  Logo krāsas

NEPCon logo izmanto trīs krāsas: NEPCon zaļo (Pantone 625), melnbalto (skatīt zemāk). 

Alternatīvu krāsu lietošana nav atļauta.

NEPCon Zaļais ir ieteicamā krāsa, kura jālieto, kad vien tas ir iespējams. 

Lai nodrošinātu maksimāli skaidru un saprotamu logo atainojumu, Jums jālieto logo uz 

balta fona un gaišiem attēliem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Logo melnā versija drīkst tikt izmantota tikai gadījumā, ja krāsainā versija nav pieejama 

un, kur fons netraucē logotipu salasīt. 

Logo baltā versija drīkst tikt izmantota, ja fona krāsa ir pretrunā ar NEPCon Zaļo. 

Lūdzu, pārliecinieties, vai krāsa, jebkurš attēls vai raksts uz fona netraucē logotipa 

salasāmību.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka melnbalto logo versiju var izmantot uz krāsaina fona, ja tiek 

nodrošināts pietiekams kontrasts. Ja rodas šaubas, lūdzu sazinieties ar NEPCon 

Komunikāciju nodaļu.  

4  Lietošana

Vienmēr izturieties pret logotipu kā mākslas darbu, nevis kā pret tipogrāfiju: Nekad 

nemēģiniet radīt logo no jauna; tas ietver logotipa krāsas vai fonta aizstāšanu vai mainīšanu 

(bet ne tikai), ēnu pievienošanu, kontūras, rāmja izveidošana un logo izmantošanu kā attēlu 

logu. 

Nekādos apstākļos nemanipulējiet ar logo: Neveidojiet sekundāro (apakš) logotipu, lai

pārstāvētu reģionālo biroju, jo tas mulsina auditoriju un mazina mūsu mērķi izveidot 

kopēju, savstarpēji papildinošu attēlu. 
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Apstiprinājums: NEPCon logo nevar tikt izmantots tādā veidā, kas rada neskaidrību par 

attiecībām starp lietotāju un NEPCon vai atstāj iespaidu, ka NEPCon atbalsta aktivitātes, 

kas neietilpst noteiktajā sadarbības sfērā.

Jebkāda on-product (uz gatavās produkcijas) NEPCon logo lietošana ir aizliegta: NEPCon 

logo nedrīkst lietot tādā veidā, kas liek domāt, ka tas attiecas uz produkciju. Tas nedrīkst 

tikt izvietots uz jebkāda produkta vai tā iepakojuma, ja vien šo izņēmumu nav akceptējis 
NEPCon.

Logo lietošana no NEPCon partneru vai klientu puses:

• NEPCon partneri var lietot NEPCon logo kopā ar tekstu, kas parāda tā attiecības 

ar NEPCon vai, lai aprakstītu NEPCon aktivitātes. 
 

Piemēram: “[Organizācijas nosaukums] ir NEPCon sertificēti  atbilstoši FSC Piegādes ķēdes 

standartam."vai

“[Organizācijas nosaukums] sadarbojas ar NEPCon [projekta nosaukums] ietvaros, lai 

uzlabotu vietējo organizāciju kapacitāti mežu apsaimniekošanā. ”

Iesakām papildus lietot arī sekojošo tekstu: “NEPCon ir bezpeļņas organizācija, kura 

darbojas, lai sniegtu atbalstu labākai zemes apsaimniekošanas un biznesa praksei, kas sekmē 
labuma gūšanu cilvēkiem, dabai un klimatam 100+ valstīs.”

Nepieciešams ievērot prasības, kuras izvietotas vadlīnijās. Tekstam jābūt iekļautam zem 

NEPCon logo vai tā tuvumā. 

• Partnerattiecībās, kurās NEPCon ir vienlīdzīgs partneris, jālieto NEPCon zaļā krāsas versija 

visos iespējamajos logo lietojumos. Vienmēr jāsaglabā vienlīdzīgs balanss starp kopzīmola 

logotipiem, jo   īpaši, NEPCon logotipam jābūt vienlīdz lielam un pamanāmam tāpat kā visiem 

pārējiem partnera logotipiem.

• Partneriem ir  jālūdz logo lietošanas apstiprinājums NEPCon Komunikāciju nodaļai ar NEPCon 

kontaktpersonas starpniecību katram jaunam lietošanas gadījumam. 

Logo izmantošana no mediju puses: mediji var izmantot NEPCon logo, lai ilustrētu informāciju 

par NEPCon kā organizāciju, NEPCon veiktajām aktivitātēm,  NEPCon sasniegumiem. Logo 

nedrīks mainīt, kombinēt ar citām zīmēm vai izmantot maldinošā veidā.  Nepieciešams ievērot 

prasības, kuras izvietotas vadlīnijās.

Logo izmantošana no to organizāciju puses, kuri pārvalda NEPCon izsniegtu PEFC sertifikātu:

•  Retos izņēmuma gadījumos, Organizācijām ir atļauts lietot NEPCon logo reklāmas nolūkos. 

Jebkāda NEPCon logo lietošana uz gatavās produkcijas ir aizliegta.  Ikvienā reklāmas 

materiālā, kurš sevī iekļauj NEPCon logo, kā minimums jābūt norādītam PEFC licences 

kodam. 

• Gadījumos, kad PEFC Piegādes ķēdes sertifikāts ir apturēts, uzņēmums nedrīkst izmantot 

NEPCon logo visā apturēšanas periodā. 

• Gadījumā, ja sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies vai, ja sertifikāts ir anulēts, organizācijai 

nekavējoties jāpārtrauc lietot NEPCon logo.

• Nepieciešams ievērot prasības, kuras izvietotas vadlīnijās un PEFC sertificētām organizācijām 

jālūdz logo lietošanas apstiprnājums NEPCon Komunikāciju nodaļai katram atsevišķam lietojuma 

gadījumam.
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5  Izvietojums un brīvā vieta ap logo

Atstājiet ap logo brīvu vietu: Jebkāda elementa izvietošana pārlieku tuvu galvenajam 

logo, mazina tā nozīmi. Starp logo un cita veida tipogrāfiju, tādiem elementiem kā 
forogrāfijas, ilustrācijas, tematiskie attēli u.c, jāsaglabā minimālā atstarpe kā norādīts 
zemāk. 

Pozitīvi tiek vērtēts, ja atstāj brīvu vietu vairāk kā minimālā pieļaujamā. 

Minimālā pieļaujamā prasība ur vielīdzīga ar zīmola nosaukuma augstumu.

H = lielā burta N augstums zīmola nosaukumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Logo izmērs
NEPCon logo var tikt izmantots jebkādā izmērā, kamēr vien uzraksts ir salasāms 

- īpaši “NEPCon” - un lapas forma ir skaidri redzama. 

 

H 

H 

H 

H H 

H 

H 

H 

H H 
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7 Ko drīkst un, ko nedrikst darīt
Zemāk uzrādīti tipiskākie pareiza un nepareiza NEPCon logo lietojuma piemēri. 

 

DRĪKST: Izmantot apstiprinātos oriģinālos elektroniskos failus; izturēties pret logo kā 

pret mākslas darbu; nodrošināt ar brīvu vietu apkārt logo. 

 

 

  

 

 

DRĪKST: kontrastēt ar fonu; pārliecināties, ka logo ir skaidri 

salasāms. 

 

 

NEDRĪKST: Nepareiza logo lietojuma paraugi

NEDRĪKST neko pievienot papildus 

(līnijas, ēnas, objektus…) 

 

 

 

NEDRĪKST pievienot efektus (ēnot, 

tonēt, ierāmēt, mainīt slīpumu)
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NEDRĪKST mainīt logotipa elementu 

krāsu specifikāciju

 

 

            

NEDRĪKST pārzīmēt, izkropļot, sagriezt 

logo 
 

 

 

        

 

 

NEDRĪKST saspiest logo NEDRĪKST izvietot logo uz neskaidra fona 
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Par NEPCon
NEPCon (Nature Economy and People Connected) ir
starptautiska bezpeļņas organizācija, kura darbojas,
lai sniegtu atbalstu labākai zemes apsaimniekošanas
un biznesa praksei, kas sekmē labuma gūšanu cil-
vēkiem, dabai un klimatam 100+ valstīs. Mēs to
daram darbojoties ar inovatīvajiem projektiem, ceļot
kapacitāti un ilgtspējīgu pakalpojumu sniegšanu. Mēs
fokusējamies uz meža un klimata ietekmes precēm un
ar tām saistītām nozares, piemēram, tūrisms.

Mēs esam akreditēti ilgtspējīgas shēmas sertificētāji,
piemēram, FSC® (Forest Stewardship Council), PEFC Pro-

gramme for the Endorsement of Forest Certification),
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil),  Rainforest Al-
liance Sustainable Agriculture un SBP (Sustainable Biomass 

Program). Mēs arī sertificējam  LegalSource™ un
Ogļsķābās gāzes nospieduma pārvaldības standartu.
Mūsu pašpārvaldes nodaļa veicina un sniedz serti-
ficēšanas pakalpojumu. Ieguvums no sertificēšanas
darbībām ļauj atbalstīt NEPCona bezpeļņas aktiv-
itātes.
NEPCon ir ES atzīta uzraudzības organizācija
saskaņā ar ES Kokmateriālu regulu. 

 

 

Kontakti
Anh Thi Ngoc Luu
Communications Manager

Email: aluu@nepcon.org

 

  

 

www.nepcon.org 

FSC™ A000535 | PEFC/09-44-02    


