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kasieres formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.1.1.

Blūze ar garām piedurknēm

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts

Puspieguloša silueta blūze ar garām piedurknēm ar vidukļa iešuvēm priekšpusē un mugurpusē. Blūzes sānu daļā iestrādāti šķēlumi. 
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Aizdare ar pogām, pogcaurumi 
uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Piedurkņu galos aizdares šķēlums. Aproces noapaļotiem stūriem un tās aizdare ar divām pogām. Blūzes 
apkakle, kabatas, teiļa daļā, aproces un apakšmala nošūta ar citas krāsas diegu. Uz kreisās krūšu kabatas iestrādāta vieta pildspalvai. Uz labās 
piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā 
iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: balta 

Krāsa

BB1



Blūze ar garām piedurknēm

Apraksts

Krāsa

Puspieguloša silueta blūze ar garām piedurknēm ar vidukļa iešuvēm priekšpusē un mugurpusē. Blūzes sānu daļā iestrādāti šķēlumi. 
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Aizdare ar pogām, pogcaurumi 
uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Piedurkņu galos aizdares šķēlums. Aproces noapaļotiem stūriem un tās aizdare ar divām pogām. Uz 
kreisās krūšu kabatas iestrādāta vieta pildspalvai. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra 
pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: gaiši violeta

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

kasieres formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.1.2.

KB1



Blūze ar īsām piedurknēm

Apraksts

Krāsa

Puspieguloša silueta blūze ar īsām piedurknēm, kur piedurkņu gals ir divas reizes nolocīts un nošūts, veidojot dekoratīvu atloku. Blūzei iešūtas 
vidukļa iešuves priekšpusē un mugurpusē. Blūzes sānu daļā iestrādāti šķēlumi. Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. 
Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Uz kreisās krūšu 
kabatas iestrādāta vieta pildspalvai. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota 
pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: gaiši violeta

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

kasieres formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.1.3.

KB2



Bikses

Apraksts

Krāsa

Taisnas, klasiska silueta bikses ar iešuvēm priekšpusē un mugurpusē, kabatām un jostu. Nedaudz sašaurināti bikšu gali. Slīpi grieztas sānu 
kabatas. Aizdare priekšpusē ar rāvējslēdzēju un pogām. Biksēm iegludinātas buktes. Jostas platums 40 mm, tās sānu daļās iestrādāta gumija 
vidukļa platuma regulēšanai. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Aizdares rāvējslēdzējs 160-180 mm garumā ar 
plastmasas „zobiņiem”. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

kasieres formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.1.4.

SB1



Svārki

Apraksts

Krāsa

Taisna silueta svārki ar oderi, ar šķēlumu mugurpusē, ar iešuvēm svārku vidusdaļā priekšpusē un mugurpusē. Svārkiem piešūta josta 40 mm 
plata ar gumijām sānu daļā vidukļa platuma regulēšanai. Svārkiem aizdare ar slēpto rāvējslēdzēju un jostai poga aizdarē. Svārku garums 
ceļgalu līmenī. 

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

kasieres formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.1.5.

SS1



Veste

Apraksts

Krāsa

Klasiska silueta sieviešu veste ar oderi, ar reljefa griezumiem priekšpusē un iešuvēm mugurpusē.  Mugurpuses iešuvēs vestes vidukļa daļā 
iešūta sasienama jostiņa no pamatauduma. Vestes priekšpusē pagarināti stūri un V veida kakla izgriezums. Aizdare ar podziņām. Labajā pusē 
krūšu daļā izšūts „Pasažieru vilciens” logo. Vestes kreisajā pusē  krūšu līmenī veidota neliela līstīšu kabatiņa.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

kasieres formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.1.6.

SV1



Žakete

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts

Krāsa

Pieguloša silueta žakete ar reljefa griezumiem priekšpusē un mugurpusē, divvīļu piedurknes. Mugurpuses viduslīnijā iestrādāts  šķēlums. 
Žaketes priekšpusē viena taisnstūrformas līstītes krūšu kabata kreisajā pusē nedaudz virs krūšu līnijas un divas iegrieztās kabatas ar klapīti 
nedaudz virs gurnu līnijas. Žaketei veidots griezums plecu daļā. Aizdare vienrindu pogājama ar četrām pogām. Noapaļoti priekšpuses 
apakšmalas stūri.  Žaketei atlokāma angļu tipa apkakle un vidēji lieli atloki, uz kuriem uzšūta dekoratīva citas krāsas josla. Žaketes garums līdz 
gurnu līnijai.  Žakete līmēta ar līmaudumu formas noturībai. Žaketei iestrādāta odere ar elastānu. Aizdares pogas ir zelta krāsā ar „Pasažieru 
vilciens” iestrādātu dizainu. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas 
etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

kasieres formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.1.7.

SZ1



Lakatiņš

Apraksts

Taisnstūrveida sieviešu kakla lakatiņš. Sasienams.

kasieres formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.1.8.

SL1



Krekls ar garām piedurknēm

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: balta 

Puspieguloša silueta krekls ar garām piedurknēm. Krekla garums pa sānu vīlēm līdz gurnu līnijai, priekšpuses un mugurpuses pagarinājums.
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Kreisajai kabatai nodalījums 
pildspalvai. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Piedurkņu galos aizdares šķēlums. Aproces noapaļotiem 
stūriem un tās aizdare ar divām pogām. Krekla apkakle, kabatas, teiļa daļa, aproces un apakšmala nošūta ar citas krāsas diegu. Uz labās 
piedurknes krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā 
iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

kasiera formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.2.1.

VBK1



Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Krekls ar garām piedurknēm

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: gaiši violeta

Puspieguloša silueta krekls ar garām piedurknēm. Krekla garums pa sānu vīlēm līdz gurnu līnijai, priekšpuses un mugurpuses pagarinājums.
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Kreisajai kabatai nodalījums 
pildspalvai. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Piedurkņu galos aizdares šķēlums. Aproces noapaļotiem 
stūriem un tās aizdare ar divām pogām. Uz labās piedurknes krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota 
pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

4.2.2.

kasiera formas apģērbskorporatīvā identitāte

VKK1



Krekls ar īsām piedurknēm

Puspieguloša silueta krekls ar īsām piedurknēm, kur piedurkņu gals ir divas reizes nolocīts un nošūts, veidojot dekoratīvu atloku. Krekla 
garums pa sānu vīlēm līdz gurnu līnijai, priekšpuses un mugurpuses pagarinājums. Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa 
daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Kreisajai kabatai nodalījums pildspalvai. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta 
priekšmalas atlocījuma. Uz labās piedurknes krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma 
krāsai un siluetam. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Pamataudums 
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

4.2.3.

kasiera formas apģērbskorporatīvā identitāte

VKK2



Bikses

Taisnas, klasiska silueta bikses ar vienu ieloci priekšpusē, kabatām un jostu. Nedaudz sašaurināti bikšu gali. Bikšu priekšdaļa no iekšpuses 
izoderēta. Slīpi grieztas sānu kabatas. Mugurpusē labajā pusē taisnstūra formas līstīšu kabata ar pogas aizdari. Aizdare priekšpusē ar 
rāvējslēdzēju un pogām. Biksēm iegludinātas buktes. Jostas platums 40 mm. Pie jostas uzšūti jostas turētāji siksnas ievēršanai 6-8 jostas 
cilpiņas 10-12mm platumā. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Aizdares rāvējslēdzējs 160-180 mm garumā ar 
plastmasas „zobiņiem”. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

4.2.4.

kasiera formas apģērbskorporatīvā identitāte

VB1



Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Žakete

Apraksts

Krāsa

Klasiska piegriezuma puspieguloša silueta vīriešu žakete, priekšpusē viena taisnstūrformas līstītes krūšu kabata kreisajā pusē nedaudz virs 
krūšu līnijas un divas kabatas ar klapīti nedaudz virs gurnu līnijas. Žaketei ir veidotas iešuves priekšpusē un mugurpusē. Žakete ir vienrindu 
pogājama ar trīs pogām. Nedaudz noapaļoti žaketes priekšmalas stūri. Mugurpuses viduslīnijā iestrādāts  šķēlums. Žaketes garums līdz gurnu 
līnijai. Divvīļu piedurknes, kuru galos dekoratīvi šķēlumi ar 3 pogām. Žaketei iekšpusē uz oderes abās pusēs iešūta iekškabata zem paduses 
līnijas. Žakete līmēta ar līmaudumu formas noturībai. Žaketes plecu daļā polsteri. Aizdares pogas ir zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” iestrādātu 
dizainu. Uz abiem žaketes atlokiem uzšūtas dekoratīvas joslas no citas krāsas auduma. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru 
vilciens” logotips. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

4.2.5.

kasiera formas apģērbskorporatīvā identitāte

VZ1



Kaklasaite

Apraksts

Vīriešu kaklasaite uz gumijas platuma regulēšanai. Kaklasaite ir klasiska garuma.

4.2.6.

kasiera formas apģērbskorporatīvā identitāte

VK1



Blūze ar garām piedurknēm

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts

Puspieguloša silueta blūze ar garām piedurknēm ar vidukļa iešuvēm priekšpusē un mugurpusē. Blūzes sānu daļā iestrādāti šķēlumi. 
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Aizdare ar pogām, pogcaurumi 
uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Piedurkņu galos aizdares šķēlums. Aproces noapaļotiem stūriem un tās aizdare ar divām pogām. Blūzes 
apkakle, kabatas, teiļa daļā, aproces un apakšmala nošūta ar citas krāsas diegu. Uz kreisās krūšu kabatas iestrādāta vieta pildspalvai. Uz labās 
piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā 
iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: balta 

Krāsa

4.3.1.

konduktores formas apģērbskorporatīvā identitāte
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Blūze ar garām piedurknēm

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts

Krāsa

Puspieguloša silueta blūze ar garām piedurknēm ar vidukļa iešuvēm priekšpusē un mugurpusē. Blūzes sānu daļā iestrādāti šķēlumi. 
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Aizdare ar pogām, pogcaurumi 
uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Piedurkņu galos aizdares šķēlums. Aproces noapaļotiem stūriem un tās aizdare ar divām pogām. Uz 
kreisās krūšu kabatas iestrādāta vieta pildspalvai. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra 
pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: gaiši violeta

4.3.2.

konduktores formas apģērbskorporatīvā identitāte

KB1



Blūze ar īsām piedurknēm

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts

Krāsa

Puspieguloša silueta blūze ar īsām piedurknēm, kur piedurkņu gals ir divas reizes nolocīts un nošūts, veidojot dekoratīvu atloku. Blūzei iešūtas 
vidukļa iešuves priekšpusē un mugurpusē. Blūzes sānu daļā iestrādāti šķēlumi. Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. 
Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Uz kreisās krūšu 
kabatas iestrādāta vieta pildspalvai. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota 
pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: gaiši violeta

4.3.3.

konduktores formas apģērbskorporatīvā identitāte

KB2



Bikses

Apraksts

Krāsa

Taisnas, klasiska silueta bikses ar iešuvēm priekšpusē un mugurpusē, kabatām un jostu. Nedaudz sašaurināti bikšu gali. Slīpi grieztas sānu 
kabatas. Aizdare priekšpusē ar rāvējslēdzēju un pogām. Biksēm iegludinātas buktes. Jostas platums 40 mm, tās sānu daļās iestrādāta gumija 
vidukļa platuma regulēšanai. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Aizdares rāvējslēdzējs 160-180 mm garumā ar 
plastmasas „zobiņiem”. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

4.3.4.

konduktores formas apģērbskorporatīvā identitāte

SB1



Svārki

Apraksts

Krāsa

Taisna silueta svārki ar oderi, ar šķēlumu mugurpusē, ar iešuvēm svārku vidusdaļā priekšpusē un mugurpusē. Svārkiem piešūta josta 40 mm 
plata ar gumijām sānu daļā vidukļa platuma regulēšanai. Svārkiem aizdare ar slēpto rāvējslēdzēju un jostai poga aizdarē. Svārku garums 
ceļgalu līmenī. 

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

4.3.5.

konduktores formas apģērbskorporatīvā identitāte

SS1



Veste

Apraksts

Krāsa

Klasiska silueta sieviešu veste ar oderi, ar reljefa griezumiem priekšpusē un iešuvēm mugurpusē.  Mugurpuses iešuvēs vestes vidukļa daļā 
iešūta sasienama jostiņa no pamatauduma. Vestes priekšpusē pagarināti stūri un V veida kakla izgriezums. Aizdare ar podziņām. Labajā pusē 
krūšu daļā izšūts „Pasažieru vilciens” logo. Vestes kreisajā pusē  krūšu līmenī veidota neliela līstīšu kabatiņa.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

4.3.6.

konduktores formas apģērbskorporatīvā identitāte

SV1



Adīta veste

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts Krāsa

Brīva silueta adīta trikotāžas veste ar adītu valnīti apakšmalā, rocē un kakla 
daļā. Vestei  ir veidots V veida kakla izgriezums. Valnītī ieadītas 3 citas krāsas 
līnijas. Labajā pusē krūšu daļā izšūts „Pasažieru vilciens” logo.

Izmantojamie materiāli:

50% vilna. 50% akrils

Apdare

4.3.7.

konduktores formas apģērbskorporatīvā identitāte

SAV1



Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Žakete

Apraksts

Krāsa

Pieguloša silueta žakete ar reljefa griezumiem priekšpusē un mugurpusē, divvīļu piedurknes. Mugurpuses viduslīnijā iestrādāts  šķēlums. 
Žaketes priekšpusē viena taisnstūrformas līstītes krūšu kabata kreisajā pusē nedaudz virs krūšu līnijas un divas iegrieztās kabatas ar klapīti 
nedaudz virs gurnu līnijas. Žaketei veidots griezums plecu daļā. Aizdare vienrindu pogājama ar četrām pogām. Noapaļoti priekšpuses 
apakšmalas stūri. Žaketei atlokāma angļu tipa apkakle un vidēji lieli atloki, uz kuriem uzšūta dekoratīva citas krāsas josla. Žaketes garums līdz 
gurnu līnijai. Žakete līmēta ar līmaudumu formas noturībai. Žaketei iestrādāta odere ar elastānu. Aizdares pogas ir zelta krāsā ar „Pasažieru 
vilciens” iestrādātu dizainu. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas 
etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

4.3.8.

konduktores formas apģērbskorporatīvā identitāte

SZ1



Pavasara/rudens mētelis

Apraksts

Krāsa

Puspieguloša silueta mētelis ar reljefa griezumiem priekšpusē un mugurpusē, divvīļu piedurknes, kuru galos dekoratīvi šķēlumi ar 3 pogām. 
Mēteļa priekšpusē, kreisajā pusē nedaudz virs krūšu līnijas, viena taisnstūrformas  līstītes krūšu kabata. Reljefa griezuma līnijās iestrādātas 
kabatas ar līstīti. Mētelis ar angļu tipa apkali un vienrindu pogājamu aizdari. Mēteļa garums līdz celim. Mētelim iestrādāta odere. Mugurpusē 
reljefa griezuma līnijā pie apakšmalas iestrādāti atstarojoši elementi. Aizdares pogas ir zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” iestrādātu dizainu. Uz 
labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete. Kabatu maliņās 
iestrādāta dekoratīva auduma josla citā krāsā.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums: 
- Lietusmēteļa audums, 80% PES, 20% PU 145g/m2
- Auduma krāsa: melna

Oderes audums
- Sastāvs –94% poliesters, 6% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

4.3.9.

konduktores formas apģērbskorporatīvā identitāte

SPM1



Ziemas mētelis

Apraksts

Krāsa

Puspieguloša silueta sitināts ziemas mētelis ar reljefa griezumiem priekšpusē un mugurpusē, ar divvīļu piedurknēm. Mēteļis ar stāvapkakli un 
vienrindu pogājamu aizdari. Mētelim atgriezta atdaļa priekšpusē un mugurpusē ar griezuma līnijās iestrādātām gaismu atstarojošām 
kantītēm. Mēteļa priekšpusē viena taisnstūrformas  līstītes krūšu kabata kreisajā pusē nedaudz virs krūšu līnijas un reljefa griezuma līnijās 
iestrādātas līstīšu kabatas no dekoratīva citas krāsas auduma. Mētelim ir slēptā aizdare ar rāvējslēdzēju un stāvapkakli. Mētelim piedurkņu 
galos pie oderes ir iestrādātas trikotāžas adītās aproces. Piedurknes lejasdaļā uzšūtas auduma joslas platuma regulēšanai ar līplenti. Jakai ir 
siltināta kapuce, kura piestiprināta ar spiedpogām. Kapuces augšējā malā iestrādāta gumija platuma regulēšanai. Kapuces augšējā malā 
uzšūts atstarojošs elements. Mēteļa garums līdz celim. Mētelim iešūta stepēta odere. Aizdares spiedpogas ir zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” 
iestrādātu dizainu. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete. 

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- 85% vilna, 15% poliesters 400g/m2
- Auduma krāsa: melna

Stepētās oderes audums
- Sastāvs –100% poliesters, 
- Auduma materiāla svars 120 g/m2;

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

4.3.10.

konduktores formas apģērbskorporatīvā identitāte

SZM1



Lakatiņš

Apraksts

Taisnstūrveida sieviešu kakla lakatiņš. Sasienams.

4.3.11.

konduktores formas apģērbskorporatīvā identitāte

SL1



Krekls ar garām piedurknēm

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: balta 

Puspieguloša silueta krekls ar garām piedurknēm. Krekla garums pa sānu vīlēm līdz gurnu līnijai, priekšpuses un mugurpuses pagarinājums.
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Kreisajai kabatai nodalījums 
pildspalvai. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Piedurkņu galos aizdares šķēlums. Aproces noapaļotiem 
stūriem un tās aizdare ar divām pogām. Krekla apkakle, kabatas, teiļa daļa, aproces un apakšmala nošūta ar citas krāsas diegu. Uz labās 
piedurknes krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā 
iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

4.4.1.

konduktora formas apģērbskorporatīvā identitāte

VBK1



Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Krekls ar garām piedurknēm

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: gaiši violeta

Puspieguloša silueta krekls ar garām piedurknēm. Krekla garums pa sānu vīlēm līdz gurnu līnijai, priekšpuses un mugurpuses pagarinājums.
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Kreisajai kabatai nodalījums 
pildspalvai. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Piedurkņu galos aizdares šķēlums. Aproces noapaļotiem 
stūriem un tās aizdare ar divām pogām. Uz labās piedurknes krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota 
pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

4.4.2.

konduktora formas apģērbskorporatīvā identitāte

VKK1



Krekls ar īsām piedurknēm

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Puspieguloša silueta krekls ar īsām piedurknēm, kur piedurkņu gals ir divas reizes nolocīts un nošūts, veidojot dekoratīvu atloku. Krekla 
garums pa sānu vīlēm līdz gurnu līnijai, priekšpuses un mugurpuses pagarinājums. Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa 
daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Kreisajai kabatai nodalījums pildspalvai. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta 
priekšmalas atlocījuma. Uz labās piedurknes krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma 
krāsai un siluetam. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: gaiši violeta

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

4.4.3.

konduktora formas apģērbskorporatīvā identitāte

VKK2



Bikses

Taisnas, klasiska silueta bikses ar vienu ieloci priekšpusē, kabatām un jostu. Nedaudz sašaurināti bikšu gali. Bikšu priekšdaļa no iekšpuses 
izoderēta. Slīpi grieztas sānu kabatas. Mugurpusē labajā pusē taisnstūra līstīšu kabata ar pogas aizdari. Aizdare priekšpusē ar rāvējslēdzēju un 
pogām. Biksēm iegludinātas buktes. Jostas platums 40 mm. Pie jostas uzšūti jostas turētāji siksnas ievēršanai 6-8 jostas cilpiņas 10-12 mm 
platumā. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Aizdares rāvējslēdzējs 160-180 mm garumā ar plastmasas „zobiņiem”. 
Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

4.4.4.

konduktora formas apģērbskorporatīvā identitāte

VB1



Adīta veste

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts Krāsa

Brīva silueta adīta trikotāžas veste ar adītu valnīti apakšmalā, rocē un kakla 
daļā. Vestei  ir veidots V veida kakla izgriezums. Valnītī ieadītas 3 citas krāsas 
līnijas. Labajā pusē krūšu daļā izšūts „Pasažieru vilciens” logo.

Izmantojamie materiāli:

50% vilna. 50% akrils

Apdare

4.4.5.

konduktora formas apģērbskorporatīvā identitāte

VAV1



Žakete

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts

Krāsa

Klasiska piegriezuma puspieguloša silueta vīriešu žakete, priekšpusē viena taisnstūrformas līstītes krūšu kabata kreisajā pusē nedaudz virs 
krūšu līnijas un divas kabatas ar klapīti nedaudz virs gurnu līnijas. Žaketei ir veidotas iešuves priekšpusē un mugurpusē. Žakete ir vienrindu 
pogājama ar trīs pogām. Nedaudz noapaļoti žaketes priekšmalas stūri. Mugurpuses viduslīnijā iestrādāts  šķēlums. Žaketes garums līdz gurnu 
līnijai. Divvīļu piedurknes, kuru galos dekoratīvi šķēlumi ar 3 pogām. Žaketei iekšpusē uz oderes abās pusēs iešūta iekškabata zem paduses 
līnijas. Žakete līmēta ar līmaudumu formas noturībai. Žaketes plecu daļā polsteri. Aizdares pogas ir zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” iestrādātu 
dizainu. Uz abiem žaketes atlokiem uzšūtas dekoratīvas joslas no citas krāsas auduma. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru 
vilciens” logotips. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

4.4.6.

konduktora formas apģērbskorporatīvā identitāte

VZ1



Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Jaka

Brīva, taisna silueta jaka ar oderi. Atgrieztu atdaļu  mugurpusē un priekšpusē, kuras griezuma daļā iešūta atstarojošā kante. Krūšu daļā kreisajā 
pusē uzšūta iegrieztā līstītes kabata un divas iešūtas iegrieztās sānu kabatas. Uz oderes abās pusēs uzšūtas iekškabatas, labajā pusē viena un 
kreisajā pusē divas kabatas. Jakai ir rāvējslēdzēja aizdare ar aizdares planku priekšpusē un spiedpogu aizdari. Jakai piedurkņu galos pie oderes 
ir iestrādātas trikotāžas adītās aproces. Piedurknes lejasdaļā uzšūtas auduma joslas platuma regulēšanai ar līplenti. Jakai ir oderēta kapuce, 
kura piestiprināta ar spiedpogām. Kapuces augšējā malā iestrādāta gumija platuma regulēšanai. Kapuces augšējā malā uzšūts atstarojošs 
elements. Jakas spiedpogas ir zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” logotipu. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” 
logotips. Kabatu maliņās iestrādāta dekoratīva auduma josla.

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Lietusmēteļa audums, 80% PES, 20% PU 145g/m2
- Auduma krāsa: melna

Stepētās oderes audums
- Sastāvs –100% poliesters, 
- Auduma materiāla svars 120 g/m2;

4.4.7.

konduktora formas apģērbskorporatīvā identitāte

VJ1



Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Siltā jaka

Brīva, taisna silueta jaka ar siltinātu stepēto oderi. Atgrieztu atdaļu  mugurpusē, kuras griezuma daļā iešūta atstarojošā kante. Krūšu daļā 
kreisajā pusē uzšūta iegrieztā līstītes kabata un divas iešūtas iegrieztās sānu kabatas. Uz oderes abās pusēs uzšūtas iekškabatas, labajā pusē 
viena un kreisajā pusē divas kabatas. Jakai ir slēpta rāvējslēdzēja aizdare. Jakai piedurkņu galos pie oderes ir iestrādātas trikotāžas adītās 
aproces. Piedurknes lejasdaļā uzšūtas auduma joslas platuma regulēšanai ar līplenti. Jakai ir siltināta kapuce, kura piestiprināta ar 
spiedpogām. Kapuces augšējā malā iestrādāta gumija platuma regulēšanai. Kapuces augšējā malā uzšūts atstarojošs elements. Jakas 
spiedpogas un pogas ir zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” logotipu. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. 
Kabatu maliņās iestrādāta dekoratīva auduma josla.

Pamataudums:
- 85% vilna, 15% poliesters, 400g/m2
- Auduma krāsa: melna

Stepētās oderes audums
- Sastāvs –100% poliesters, 
- Auduma materiāla svars 120 g/m2;

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

4.4.8.

konduktora formas apģērbskorporatīvā identitāte

VSJ1



Kaklasaite

Apraksts

Vīriešu kaklasaite uz gumijas platuma regulēšanai. Kaklasaite ir klasiska garuma.

4.4.9.

konduktora formas apģērbskorporatīvā identitāte

VK1



Blūze ar garām piedurknēm

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts

Puspieguloša silueta blūze ar garām piedurknēm ar vidukļa iešuvēm priekšpusē un mugurpusē. Blūzes sānu daļā iestrādāti šķēlumi. 
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Aizdare ar pogām, pogcaurumi 
uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Piedurkņu galos aizdares šķēlums. Aproces noapaļotiem stūriem un tās aizdare ar divām pogām. Blūzes 
apkakle, kabatas, teiļa daļā, aproces un apakšmala nošūta ar citas krāsas diegu. Uz kreisās krūšu kabatas iestrādāta vieta pildspalvai. Uz labās 
piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā 
iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: balta 

Krāsa

revidentes formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.5.1.

BB1



Blūze ar garām piedurknēm

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts

Krāsa

Puspieguloša silueta blūze ar garām piedurknēm ar vidukļa iešuvēm priekšpusē un mugurpusē. Blūzes sānu daļā iestrādāti šķēlumi. 
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Aizdare ar pogām, pogcaurumi 
uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Piedurkņu galos aizdares šķēlums. Aproces noapaļotiem stūriem un tās aizdare ar divām pogām. Uz 
kreisās krūšu kabatas iestrādāta vieta pildspalvai. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra 
pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: gaiši violeta

revidentes formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.5.2.

KB1



Blūze ar īsām piedurknēm

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts

Krāsa

Puspieguloša silueta blūze ar īsām piedurknēm, kur piedurkņu gals ir divas reizes nolocīts un nošūts, veidojot dekoratīvu atloku. Blūzei iešūtas 
vidukļa iešuves priekšpusē un mugurpusē. Blūzes sānu daļā iestrādāti šķēlumi. Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. 
Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Uz kreisās krūšu 
kabatas iestrādāta vieta pildspalvai. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota 
pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: gaiši violeta

revidentes formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.5.3.

KB2



Bikses

Apraksts

Krāsa

Taisnas, klasiska silueta bikses ar iešuvēm priekšpusē un mugurpusē, kabatām un jostu. Nedaudz sašaurināti bikšu gali. Slīpi grieztas sānu 
kabatas. Aizdare priekšpusē ar rāvējslēdzēju un pogām. Biksēm iegludinātas buktes. Jostas platums 40 mm, tās sānu daļās iestrādāta gumija 
vidukļa platuma regulēšanai. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Aizdares rāvējslēdzējs 160-180 mm garumā ar 
plastmasas „zobiņiem”. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

revidentes formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.5.4.

SB1



Svārki

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

Taisna silueta svārki ar oderi, ar šķēlumu mugurpusē, ar iešuvēm svārku vidusdaļā priekšpusē un mugurpusē. Svārkiem piešūta josta 40 mm 
plata ar gumijām sānu daļā vidukļa platuma regulēšanai. Svārkiem aizdare ar slēpto rāvējslēdzēju un jostai poga aizdarē. Svārku garums 
ceļgalu līmenī. 

revidentes formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.5.5.

SS1



Adīta veste

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts Krāsa

Brīva silueta adīta trikotāžas veste ar adītu valnīti apakšmalā, rocē un kakla 
daļā. Vestei  ir veidots V veida kakla izgriezums. Valnītī ieadītas 3 citas krāsas 
līnijas. Labajā pusē krūšu daļā izšūts „Pasažieru vilciens” logo.

Izmantojamie materiāli:

50% vilna. 50% akrils

Apdare

revidentes formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.5.6.

SAV1



Žakete

Apraksts

Krāsa

Pieguloša silueta žakete ar reljefa griezumiem priekšpusē un mugurpusē, divvīļu piedurknes. Mugurpuses 
viduslīnijā iestrādāts  šķēlums. Žaketes priekšpusē viena taisnstūrformas līstītes, krūšu kabata kreisajā pusē 
nedaudz virs krūšu līnijas un divas iegrieztās kabatas ar klapīti nedaudz virs gurnu līnijas. Žaketei veidots griezums 
plecu daļā. Aizdare vienrindu pogājama ar četrām pogām. Noapaļoti priekšpuses apakšmalas stūri. Žaketei 
atlokāma angļu tipa apkakle un vidēji lieli atloki, uz kuriem uzšūta dekoratīva citas krāsas josla. Žaketes garums 
līdz gurnu līnijai. Žakete līmēta ar līmaudumu formas noturībai. Uz abām piedurknēm uzšūtas divas dekoratīvas 
joslas no citas krāsas auduma. Plecu daļā iestrādāti uzpleči, kuri piepogājas ar dekoratīvu pogu un pāri tiem 
paralēli aizdarei ir divas dekoratīvas auduma joslas no citas krāsas auduma. Žaketei iestrādāta odere ar elastānu.
Aizdares pogas ir zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” iestrādātu dizainu. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts 
„Pasažieru vilciens” logotips. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

revidentes formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.5.7.

SZ2



Pavasara/rudens mētelis

Apraksts

Krāsa

Puspieguloša silueta mētelis ar reljefa griezumiem priekšpusē un mugurpusē, divvīļu piedurknes, kuru galos dekoratīvi šķēlumi ar 3 pogām. 
Mēteļa priekšpusē, kreisajā pusē nedaudz virs krūšu līnijas, viena taisnstūrformas  līstītes krūšu kabata. Reljefa griezuma līnijās iestrādātas 
kabatas ar līstīti no dekoratīva auduma. Mētelis ar angļu tipa apkali un vienrindu pogājamu aizdari. Mēteļa garums līdz celim. Mētelim 
iestrādāta odere. Plecu daļā iestrādāti uzpleči, kuri piepogājas ar dekoratīvu pogu un pāri tiem paralēli aizdarei ir divas dekoratīvas auduma 
joslas no citas krāsas auduma. Mugurpusē reljefa griezuma līnijā pie apakšmalas iestrādāti atstarojoši elementi. Aizdares pogas un spiedpogas 
ir zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” iestrādātu dizainu. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Apģērbā 
iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete. 

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums: 
- Lietusmēteļa audums, 80% PES, 20% PU 145 g/m2
- Auduma krāsa: melna

Oderes audums
- Sastāvs –94% poliesters, 6% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

revidentes formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.5.8.

SPM2



Ziemas mētelis

Apraksts

Krāsa

Puspieguloša silueta sitināts ziemas mētelis ar reljefa griezumiem priekšpusē un mugurpusē, ar divvīļu piedurknēm. Mētelis ar stāvapkakli un 
vienrindu pogājamu aizdari. Mētelim atgriezta atdaļa priekšpusē un mugurpusē ar griezuma līnijās iestrādātām gaismu atstarojošām 
kantītēm. Mēteļa priekšpusē viena taisnstūrformas  līstītes krūšu kabata kreisajā pusē nedaudz virs krūšu līnijas un reljefa griezuma līnijās 
iestrādātām līstīšu kabatas no dekoratīva citas krāsas auduma. Mētelim ir slēptā aizdare ar rāvējslēdzēju un stāvapkakli. Mētelim piedurkņu 
galos pie oderes ir iestrādātas trikotāžas adītās aproces. Piedurknes lejasdaļā uzšūtas auduma joslas platuma regulēšanai ar līplenti. Jakai ir 
siltināta kapuce, kura piestiprināta ar spiedpogām. Kapuces augšējā malā iestrādāta gumija platuma regulēšanai. Kapuces augšējā malā 
uzšūts atstarojošs elements. Mēteļa garums līdz celim. Mētelim iešūta stepēta odere. Plecu daļā iestrādāti uzpleči, kuri piepogājas ar 
dekoratīvu pogu un pāri tiem paralēli aizdarei ir divas dekoratīvas auduma joslas no citas krāsas auduma. Aizdares spiedpogas un pogas ir 
zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” iestrādātu dizainu. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Apģērbā 
iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete. 

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- 85% vilna, 15% poliestrs, 400 g/m2
- Auduma krāsa: melna

Stepētās oderes audums
- Sastāvs –100% poliesters, 
- Auduma materiāla svars 120 g/m2;

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

revidentes formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.5.9.

SZM2



Lakatiņš

Apraksts

Taisnstūrveida sieviešu kakla lakatiņš. Sasienams.

revidentes formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.5.10.

SL1



Krekls ar garām piedurknēm

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: balta 

Puspieguloša silueta krekls ar garām piedurknēm. Krekla garums pa sānu vīlēm līdz gurnu līnijai, priekšpuses un mugurpuses pagarinājums.
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Kreisajai kabatai nodalījums 
pildspalvai. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Piedurkņu galos aizdares šķēlums. Aproces noapaļotiem 
stūriem un tās aizdare ar divām pogām. Krekla apkakle, kabatas, teiļa daļa, aproces un apakšmala nošūta ar citas krāsas diegu. Uz labās 
piedurknes krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā 
iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

VBK1

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

revidenta formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.6.1.



Krekls ar garām piedurknēm

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: gaiši violeta

Puspieguloša silueta krekls ar garām piedurknēm. Krekla garums pa sānu vīlēm līdz gurnu līnijai, priekšpuses un mugurpuses pagarinājums.
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Kreisajai kabatai nodalījums 
pildspalvai. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta priekšmalas atlocījuma. Piedurkņu galos aizdares šķēlums. Aproces noapaļotiem 
stūriem un tās aizdare ar divām pogām. Uz labās piedurknes krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota 
pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

revidenta formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.6.2.

VKK1



Krekls ar īsām piedurknēm

Puspieguloša silueta krekls ar īsām piedurknēm, kur piedurkņu gals ir divas reizes nolocīts un nošūts, veidojot dekoratīvu atloku. Krekla 
garums pa sānu vīlēm līdz gurnu līnijai, priekšpuses un mugurpuses pagarinājums. Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa 
daļu. Divas krūšu kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Kreisajai kabatai nodalījums pildspalvai. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta 
priekšmalas atlocījuma. Uz labās piedurknes krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma 
krāsai un siluetam. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: gaiši violeta

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

revidenta formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.6.3.

VKK2



Bikses

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

Taisnas, klasiska silueta bikses ar vienu ieloci priekšpusē, kabatām un jostu. Nedaudz sašaurināti bikšu gali. Bikšu priekšdaļa no iekšpuses 
izoderēta. Slīpi grieztas sānu kabatas. Mugurpusē labajā pusē taisnstūra līstīšu kabata ar pogas aizdari. Aizdare priekšpusē ar rāvējslēdzēju un 
pogām. Biksēm iegludinātas buktes. Jostas platums 40 mm. Pie jostas uzšūti jostas turētāji siksnas ievēršanai 6-8 jostas cilpiņas 10-12 mm 
platumā. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Aizdares rāvējslēdzējs 160-180 mm garumā ar plastmasas „zobiņiem”. 
Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

revidenta formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.6.4.

VB1



Adīta veste

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts Krāsa

Brīva silueta adīta trikotāžas veste ar adītu valnīti apakšmalā, rocē un kakla 
daļā. Vestei  ir veidots V veida kakla izgriezums. Valnītī ieadītas 3 citas krāsas 
līnijas. Labajā pusē krūšu daļā izšūts „Pasažieru vilciens” logo.

Izmantojamie materiāli:

50% vilna. 50% akrils

Apdare

revidenta formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.6.5.

VAV1



Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Žakete

Apraksts

Krāsa

Klasiska piegriezuma puspieguloša silueta vīriešu žakete, priekšpusē viena taisnstūrformas līstītes krūšu kabata kreisajā pusē nedaudz virs 
krūšu līnijas un divas kabatas ar klapīti nedaudz virs gurnu līnijas. Žaketei ir veidotas iešuves priekšpusē un mugurpusē. Žakete ir vienrindu 
pogājama ar trīs pogām. Nedaudz noapaļoti žaketes priekšmalas stūri. Mugurpuses viduslīnijā iestrādāts  šķēlums. Žaketes garums līdz gurnu 
līnijai. Divvīļu piedurknes, kuru galos dekoratīvi šķēlumi ar 3 pogām. Žaketei iekšpusē uz oderes abās pusēs iešūta iekškabata zem paduses 
līnijas. Žakete līmēta ar līmaudumu formas noturībai. Žaketes plecu daļā polsteri. Aizdares pogas ir zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” iestrādātu 
dizainu. Uz abām piedurknēm uzšūtas divas dekoratīvas joslas no citas krāsas auduma. Plecu daļā iestrādāti uzpleči, kuri piepogājas ar 
dekoratīvu pogu un pāri tiem paralēli aizdarei ir divas dekoratīvas auduma joslas no citas krāsas auduma. Uz labās piedurknes, krūšu 
augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 290g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

revidenta formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.6.6.

VZ2



Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Jaka

Brīva, taisna silueta jaka ar oderi. Atgrieztu atdaļu  mugurpusē un priekšpusē, kuras griezuma daļā iešūta atstarojošā kante. Krūšu daļā kreisajā 
pusē uzšūta iegrieztā līstītes kabata un divas iešūtas iegrieztās sānu kabatas. Uz oderes abās pusēs uzšūtas iekškabatas, labajā pusē viena un 
kreisajā pusē divas kabatas. Jakai ir rāvējslēdzēja aizdare ar aizdares planku priekšpusē un spiedpogu aizdari. Jakai piedurkņu galos pie oderes 
ir iestrādātas trikotāžas adītās aproces. Piedurknes lejasdaļā uzšūtas auduma joslas platuma regulēšanai ar līplenti. Jakai ir oderēta kapuce, 
kura piestiprināta ar spiedpogām. Kapuces augšējā malā iestrādāta gumija platuma regulēšanai. Kapuces augšējā malā uzšūts atstarojošs 
elements. Plecu daļā iestrādāti uzpleči, kuri piepogājas ar dekoratīvu pogu un pāri tiem paralēli aizdarei ir divas dekoratīvas auduma joslas no 
citas krāsas auduma. Kabatu maliņās iestrādāta dekoratīva auduma josla.Jakas spiedpogas ir zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” logotipu. Uz 
labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips.

Pamataudums:
- Lietusmēteļa audums, 80% PES, 20% PU 145g/m2
- Auduma krāsa: melna

Stepētās oderes audums
- Sastāvs –100% poliesters, 
- Auduma materiāla svars 120 g/m2;

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

revidenta formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.6.7.

VJ2



Brīva, taisna silueta jaka ar siltinātu stepēto oderi. Atgrieztu atdaļu  mugurpusē, kuras griezuma daļā iešūta atstarojošā kante. Krūšu daļā 
kreisajā pusē uzšūta iegrieztā līstītes kabata un divas iešūtas iegrieztās sānu kabatas. Uz oderes abās pusēs uzšūtas iekškabatas, labajā pusē 
viena un kreisajā pusē divas kabatas. Jakai ir slēpta rāvējslēdzēja aizdare. Jakai piedurkņu galos pie oderes ir iestrādātas trikotāžas adītās 
aproces. Piedurknes lejasdaļā uzšūtas auduma joslas platuma regulēšanai ar līplenti. Jakai ir siltināta kapuce, kura piestiprināta ar 
spiedpogām. Kapuces augšējā malā iestrādāta gumija platuma regulēšanai. Kapuces augšējā malā uzšūts atstarojošs elements. Plecu daļā 
iestrādāti uzpleči, kuri piepogājas ar dekoratīvu pogu un pāri tiem paralēli aizdarei ir divas dekoratīvas auduma joslas no citas krāsas auduma.
Kabatu maliņās iestrādāta dekoratīva auduma josla. Jakas spiedpogas un pogas ir zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” logotipu. Uz labās piedurk-
nes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips.

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Siltā jaka

Pamataudums:
- 85% vilna, 15% poliestrs, 400 g/m2
- Auduma krāsa: melna

Stepētās oderes audums
- Sastāvs –100% poliesters, 
- Auduma materiāla svars 120 g/m2;

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

revidenta formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.6.8.

VSJ2



Kaklasaite

Apraksts

Vīriešu kaklasaite uz gumijas platuma regulēšanai. Kaklasaite ir klasiska garuma.

revidenta formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.6.9.

VK1



Krekls ar garām piedurknēm

Apraksts Krāsa

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: balta 

Puspieguloša silueta krekls ar garām piedurknēm. Krekla garums pa sānu 
vīlēm līdz gurnu līnijai, priekšpuses un mugurpuses pagarinājums. 
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu 
kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Kreisajai kabatai nodalījums 
pildspalvai. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta priekšmalas 
atlocījuma. Piedurkņu galos aizdares šķēlums. Aproces noapaļotiem 
stūriem un tās aizdare ar divām pogām. Krekla apkakle, kabatas, teiļa daļa, 
aproces un apakšmala nošūta ar citas krāsas diegu. Plecu daļā iestrādāta 
vieta uzplečiem, kurus pēc vajadzības var viegli mainīt. Uz labās 
piedurknes krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa 
furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā iestrādāta 
sastāva un kopšanas etiķete.

MBK1

Apdare

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

mašīnista formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.7.1.



Krekls ar garām piedurknēm

Apraksts Krāsa

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: gaiši violeta

Puspieguloša silueta krekls ar garām piedurknēm. Krekla garums pa sānu 
vīlēm līdz gurnu līnijai, priekšpuses un mugurpuses pagarinājums. 
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu 
kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Kreisajai kabatai nodalījums 
pildspalvai. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta priekšmalas 
atlocījuma. Piedurkņu galos aizdares šķēlums. Aproces noapaļotiem 
stūriem un tās aizdare ar divām pogām. Plecu daļā iestrādāta vieta 
uzplečiem, kurus pēc vajadzības var viegli mainīt. Uz labās piedurknes 
krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Visa furnitūra 
pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Apģērbā iestrādāta sastāva 
un kopšanas etiķete.

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apdare

mašīnista formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.7.2.

MKK1



Krekls ar īsām piedurknēm

Apraksts Krāsa

Puspieguloša silueta krekls ar īsām piedurknēm, kur piedurkņu gals ir divas 
reizes nolocīts un nošūts, veidojot dekoratīvu atloku. Krekla garums pa 
sānu vīlēm līdz gurnu līnijai, priekšpuses un mugurpuses pagarinājums. 
Kreklveida apkakle ar stāvdaļu un atgrieztu plecu teiļa daļu. Divas krūšu 
kabatas ar pārlokiem un pogas aizdari. Kreisajai kabatai nodalījums 
pildspalvai. Aizdare ar pogām, pogcaurumi uz dubulta priekšmalas 
atlocījuma. Plecu daļā iestrādāta vieta uzplečiem, kurus pēc vajadzības var 
viegli mainīt. Uz labās piedurknes krūšu augstumā izšūts „Pasažieru 
vilciens” logotips. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un 
siluetam. Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: gaiši violeta

MKK2

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apdare

mašīnista formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.7.3.



Bikses
VB1

Apraksts

Krāsa

Taisnas, klasiska silueta bikses ar vienu ieloci priekšpusē, kabatām un jostu. Nedaudz sašaurināti bikšu gali. Bikšu priekšdaļa no iekšpuses 
izoderēta. Slīpi grieztas sānu kabatas. Mugurpusē labajā pusē taisnstūra līstīšu kabata ar pogas aizdari. Aizdare priekšpusē ar rāvējslēdzēju un 
pogām. Biksēm iegludinātas buktes. Jostas platums 40 mm. Pie jostas uzšūti jostas turētāji siksnas ievēršanai 6-8 jostas cilpiņas 10-12 mm 
platumā. Visa furnitūra pieskaņota pamatauduma krāsai un siluetam. Aizdares rāvējslēdzējs 160-180 mm garumā ar plastmasas „zobiņiem”. 
Apģērbā iestrādāta sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 330 - 350g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

mašīnista formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.7.4.



Adīta veste
VAV1

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apraksts Krāsa

Brīva silueta adīta trikotāžas veste ar adītu valnīti apakšmalā, rocē un kakla 
daļā. Vestei  ir veidots V veida kakla izgriezums. Valnītī ieadītas 3 citas krāsas 
līnijas. Labajā pusē krūšu daļā izšūts „Pasažieru vilciens” logo.

Izmantojamie materiāli:

50% vilna. 50% akrils

Apdare

mašīnista formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.7.5.



Adīta jaka
VAJ1

Apraksts Krāsa

Brīva silueta trikotāžas jaka ar adītu valnīti apakšmalā, piedurkņu galos un 
apkaklē. Jakai ir iešūtās piedurknes un rāvējslēdzēja aizdare priekšdaļā. 
Valnītī ieadītas 3 citas krāsas līnijas. Elkoņa daļā uzšūti dekoratīvi auduma 
ielāpi no pieskaņotas krāsas auduma. Labajā pusē krūšu daļā izšūts 
„Pasažieru vilciens” logo.

Izmantojamie materiāli:

50% vilna. 50% akrils

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Apdare

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

mašīnista formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.7.6.



Žakete

Apraksts Krāsa

Apdare

Klasiska piegriezuma puspieguloša silueta vīriešu žakete, priekšpusē viena 
taisnstūrformas līstītes krūšu kabata kreisajā pusē nedaudz virs krūšu līnijas 
un divas kabatas ar klapīti nedaudz virs gurnu līnijas. Žaketei ir veidotas 
iešuves priekšpusē un mugurpusē. Žakete ir vienrindu pogājama ar trīs 
pogām. Nedaudz noapaļoti žaketes priekšmalas stūri. Mugurpuses 
viduslīnijā iestrādāts  šķēlums. Žaketes garums līdz gurnu līnijai. Divvīļu 
piedurknes, kuru galos dekoratīvi šķēlumi ar 3 pogām. Žaketei iekšpusē uz 
oderes abās pusēs iešūta iekškabata zem paduses līnijas. Žakete līmēta ar 
līmaudumu formas noturībai. Žaketes plecu daļā polsteri. Aizdares pogas ir 
zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” iestrādātu dizainu. Plecu daļā iestrādāta 
vieta uzplečiem, kurus pēc vajadzības var viegli mainīt. Kabatu pārlokiem 
uz apakšējās daļas veidota dekoratīva citas krāsas maliņa. Uz labās piedurk-
nes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. Apģērbā iestrādāta 
sastāva un kopšanas etiķete.

Izmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 330 - 350g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka

Oderes audums:
- Sastāvs –97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

mašīnista formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.7.7.

VMZ1



Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Jaka

Brīva, taisna silueta jaka ar oderi. Atgrieztu atdaļu  mugurpusē un priekšpusē, kuras griezuma daļā iešūta atstarojošā kante. Krūšu daļā kreisajā 
pusē uzšūta iegrieztā līstītes kabata un divas iešūtas iegrieztās sānu kabatas. Uz oderes abās pusēs uzšūtas iekškabatas, labajā pusē viena un 
kreisajā pusē divas kabatas. Jakai ir rāvējslēdzēja aizdare ar aizdares planku priekšpusē un spiedpogu aizdari. Jakai piedurkņu galos pie oderes 
ir iestrādātas trikotāžas adītās aproces. Piedurknes lejasdaļā uzšūtas auduma joslas platuma regulēšanai ar līplenti. Jakai ir oderēta kapuce, 
kura piestiprināta ar spiedpogām. Kapuces augšējā malā iestrādāta gumija platuma regulēšanai. Kapuces augšējā malā uzšūts atstarojošs 
elements. Jakas spiedpogas ir zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” logotipu. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” 
logotips. Kabatu maliņās iestrādāta dekoratīva auduma josla.

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Lietusmēteļa audums, 80% PES, 20% PU 145g/m2
- Auduma krāsa: melna

Stepētās oderes audums
- Sastāvs –100% poliesters, 
- Auduma materiāla svars 120 g/m2;

mašīnista formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.7.8

VJ1



Vārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

Siltā jaka

Brīva, taisna silueta jaka ar siltinātu stepēto oderi. Atgrieztu atdaļu  mugurpusē, kuras griezuma daļā iešūta atstarojošā kante. Krūšu daļā 
kreisajā pusē uzšūta iegrieztā līstītes kabata un divas iešūtas iegrieztās sānu kabatas. Uz oderes abās pusēs uzšūtas iekškabatas, labajā pusē 
viena un kreisajā pusē divas kabatas. Jakai ir slēpta rāvējslēdzēja aizdare. Jakai piedurkņu galos pie oderes ir iestrādātas trikotāžas adītās 
aproces. Piedurknes lejasdaļā uzšūtas auduma joslas platuma regulēšanai ar līplenti. Jakai ir siltināta kapuce, kura piestiprināta ar 
spiedpogām. Kapuces augšējā malā iestrādāta gumija platuma regulēšanai. Kapuces augšējā malā uzšūts atstarojošs elements. Jakas 
spiedpogas un pogas ir zelta krāsā ar „Pasažieru vilciens” logotipu. Uz labās piedurknes, krūšu augstumā izšūts „Pasažieru vilciens” logotips. 
Kabatu maliņās iestrādāta dekoratīva auduma josla.

Pamataudums:
- 85 vilna, 15% poliestrs, 400 g/m2
- Auduma krāsa: melna

Stepētās oderes audums
- Sastāvs –100% poliesters, 
- Auduma materiāla svars 120 g/m2;

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

VSJ1

mašīnista formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.7.9.



Kaklasaite

Apraksts

Vīriešu kaklasaite uz gumijas platuma regulēšanai. Kaklasaite ir klasiska garuma.

mašīnista formas apģērbskorporatīvā identitāte

4.7.10.

VK1



Siltā īsā jaka

Pamataudums:
- Sastāvs - 50% poliesters 50% kokvilna,
- Auduma materiāla svars 250 g/m2 ar ūdens un netīrumu atgrūdošu apstrādi
- Siltinājumā sintapons 200 g/m2

Priekšpusē plecu daļā audums spilgti dzeltenā krāsā. Uz piedurknēm 5cm plata atstarojošā lenta divās joslās, uz jakas plecu daļas priekšpusē 
un mugurpusē - vienā joslā.

DSJ1

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

darba apģērbskorporatīvā identitāte

4.8.1.



Plānā darba jaka

Pamataudums:
- Sastāvs - 50% poliesters, 50% kokvilna
- Auduma materiāla svars 250 g/m2  ar ūdens un netīrumu atgrūdošu apstrādi

Plānā darba jaka ar slēpto pogu aizdari, divas krūšu kabatas ar pārlokiem un divas sānu kabatas ar pārlokiem. 5 cm plata atstarojošā lenta divās 
joslās uz piedurknēm un uz jakas pamatdaļas.  Priekšpusē plecu daļa no spilgti dzeltenā auduma.

DPJ1

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

darba apģērbskorporatīvā identitāte

4.8.2.



Siltais puskombinzons 

Siltais puskombinzons ar regulējamām lencēm. Priekšpusē krūšu kabata ar rāvējslēdzēju un 2 sānu kabatas. Bikšu staru galos atstarojoša 5cm 
plata lenta divās joslās. Starp atstarojošās lentas joslām spilgti dzeltenā auduma josla.

DSK1

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Sastāvs - 50% poliesters 50% kokvilna,
- Auduma materiāla svars 250 g/m2 ar ūdens un netīrumu atgrūdošu apstrādi
- Siltinājumā sintapons 150 g/m2

 

darba apģērbskorporatīvā identitāte

4.8.3.



Plānais puskombinzons 

Puskombinzons ar regulējamām lencēm. Priekšpusē krūšu kabata ar rāvējslēdzēju un 2 sānu kabatas. Bikšu staru galos 5cm plata atstarojošā 
lenta divās joslās. Starp atstarojošās lentas joslām spilgti dzeltenā auduma josla.

Apraksts

KrāsaIzmantojamie materiāli:

Pamataudums:
- Sastāvs - 50% poliesters 50% kokvilna,
- Auduma materiāla svars 250 g/m2 ar ūdens un netīrumu atgrūdošu apstrādi

DPK1

darba apģērbskorporatīvā identitāte

4.8.4.



Veste ar atstarotājiem

Paaugstinātas redzamības signālveste dzeltenā krāsā ar divām horizontālām atstarojošas lentes joslām. Kreisajā pusē krūšu daļā izšūts 
„Pasažieru vilciens” logo. 

DV1

Apraksts

Krāsa

darba apģērbskorporatīvā identitāte

4.8.5.



formas apģērba detaļaskorporatīvā identitāte

Apģērbu detaļas

Metāla poga zelta krāsā ar kājiņu 
un „Pasažieru vilciens” logo zīmi

Izšūts „Pasažieru vilciens” logo

ID karte Uzpleči

Vārda zīmeVārds Uzvārds
Klientu apkalpošanas specialists

4.9.



audumikorporatīvā identitāte

Auduma paraugi

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: balta 

Blūzes un krekli

Pamataudums:
- Jaukts auduma sastāvs 35% kokvilna, 65% poliesters;
- Auduma materiāla svars 115 g/m2;
- Auduma krāsa: gaiši violeta
- Pantone 523

Blūzes un krekli

Pamataudums:
- Auduma sastāvs – 44% vilna, 54 % poliesters, 2% lycra;
- Auduma materiāla svars 330 - 350 g/m2.
- Auduma krāsa: tumši pelēka
- Pantone Black 7

Oderes audums:
- Sastāvs – 97% poliesters, 3% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

Žakete, bikses, svārki un veste

Pamataudums:
- 85 vilna, 15% poliestrs, 400 g/m2
- Auduma krāsa: melna
- Pantone Black 

Stepētās oderes audums
- Sastāvs – 100% poliesters, 
- Auduma materiāla svars 120 g/m2;

Ziemas mētelis

Pantone 1807

Sarkana apdare

Pantone 873

Zelta detāļu krāsā

Pamataudums: 
- Lietusmēteļa audums, 80% PES, 20% PU 145 g/m2
- Auduma krāsa: melna
- Pantone Black 

Oderes audums
- Sastāvs – 94% poliesters, 6% likra
- Auduma materiāla svars 68 g/m2;

Plānais mētelis

4.10.


