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Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, 

izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 

 

 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 10.4/1 

 

 

Rīgā 2016.gada 17. martā 

 

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, reģ. Nr. 40003480798, juridiskā 

adrese: Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), valdes locekles –  direktores Silvas 

Ozoliņas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses,  

un  

SIA “Tipogrāfijas brokeris”, reģistrācijas Nr. 40103349906, juridiskā adrese: Strēlnieku prospekts 12, Ogre, 

Ogres novads, LV-5001 (turpmāk – PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS), tās valdes locekļu Andra Agafonova, 

Andra Alksņa un valdes priekšsēdētājas Agneses Rubules personās, kuras rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no 

otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz iepirkuma 

procedūras „Poligrāfijas pakalpojumu produktu RTRIT un projektu vajadzībām nodrošināšana”, id. Nr. VSIA 

„RTRIT” 2016/03ESF(turpmāk – Iepirkums), Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu 

jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās 

izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001,  un Eiropas Savienības 

izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas  ERASMUS +  finanšu līdzekļu ietvaros, rezultātiem un 

SIA “Tipogrāfijas brokeris” 2016.gada 04.martā iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 

Līgums): 

 

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1. PASŪTĪTĀJS pasūta un PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS apņemas  nodrošināt poligrāfijas 

pakalpojumu  produktu izgatavošanu un piegādi (turpmāk – Pakalpojumi) saskaņā ar Līguma un tā 

pielikuma „Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums” noteikumiem. Līguma pielikumi 

„Tehniskā piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums” ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

II. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai 

līdz Līguma 4.punktā norādītās summas sasniegšanai (atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas 

pirmais). 

3. Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta atbilstoši Tehniskajā piedāvājumā norādītājiem termiņiem 

pēc attiecīgā pasūtījuma izdarīšanas brīža. 

III. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA  

4. Līguma summa ir EUR 40 037,00 (četrdesmit tūkstoši trīsdesmit septiņi euro un nulle euro centu), 

bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), PVN 21% ir EUR 8407,77 (astoņi tūkstoši četri 
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simti septiņi euro un septiņdesmit septiņi euro centu), kopējā Līgumcena ir EUR 48 444,77 (četrdesmit 

astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro un septiņdesmit septiņi euro centu). 

5. Līguma pielikumā „Finanšu piedāvājums” minētā cena par Pakalpojuma veidiem ir fiksēta un 

nemainīga visā Līguma darbības laikā. Visi ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi ir iekļauti 

Līguma pielikuma „Finanšu piedāvājums”  norādītajā summā. 

6. PASŪTĪTĀJS par Līguma pielikumos “Tehniskā specifikācija” un „Finanšu piedāvājums” 

norādīto Pakalpojumu sniegšanu veic samaksu Līguma pielikumā „Finanšu piedāvājums” minētās 

cenas apmērā. 

7. Samaksu par Pakalpojuma sniegšanu PASŪTĪTĀJS veic pēc katra atsevišķa pasūtījuma izpildes 

un kvalitatīvu poligrāfijas pakalpojuma produktu piegādes saskaņā ar preču pavadzīmi – rēķinu, ar 

pārskaitījumu uz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA norēķinu kontu, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) 

darba dienas no preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas datuma. 

8. Par Pakalpojuma sniegšanas dienu uzskata datumu, kurā PASŪTĪTĀJS veicis atzīmi par 

poligrāfijas pakalpojuma produktu saņemšanu uz preču pavadzīmes – rēķina.  

9. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 

10. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir pienākums informēt PASŪTĪTĀJU, tiklīdz PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJA izmaksas sasniedz līgumā noteikto summu, vai arī PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA 

pienākumu apturēt Pakalpojumu sniegšanu, tiklīdz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA izmaksas sasniedz 

līgumā noteikto summu, un saskaņot turpmāko rīcību. 

 

IV. PAKALPOJUMA PRODUKTU PIEGĀDES KĀRTĪBA 

11. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS veic Līguma pielikumos „Tehnsikais piedāvājums” un “Finanšu 

piedāvājums” norādīto Pakalpojumu produktu sniegšanu un piegādi pieprasītajā apjomā “Tehniskajā 

piedāvājumā” norādītājos termiņos pēc attiecīga pasūtījuma (telefoniski un e-pasta vai faksa veidā) 

izdarīšanas brīža PASŪTĪTĀJA norādītajā adresē. 

12. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS poligrāfijas pakalpojuma produktu piegādā ar savu transportu. 

poligrāfijas pakalpojumu produktu piegāde un izkraušana notiek uz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA 

rēķina. 

13. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodrošina Līguma noteikumiem neatbilstošo vai bojātu 

poligrāfijas pakalpojuma produktu nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad PASŪTĪTĀJS 

ir paziņojis par bojāta/neatbilstoša poligrāfijas produkta saņemšanu. 

14. Poligrāfijas pakalpojuma produktu piegādi apliecina Līdzēju parakstīta preču pavadzīme – rēķins. 

15. Poligrāfijas pakalpojumaproduktu kvalitāte piegādes periodā nedrīkst mainīties un tai ir jāatbilst 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām un 

ražotāja noteikumiem. Par piegādāto poligrāfijas pakalpojuma produktu kvalitātes atbilstību 

normatīvo aktu prasībām atbild PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS. 

16. Pieņemot piegādāto poligrāfijas pakalpojumu produktus, PASŪTĪTĀJAM ir jāpārbauda 

piegādātā poligrāfijas pakalpojumu produktu atbilstība pasūtījumam un preču pavadzīmei – rēķinam 

un jāizdara atzīme par poligrādijas pakalpojuma produktu pieņemšanu uz visiem preču pavadzīmes – 

rēķina eksemplāriem, no kuriem viens tiek atdots PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM. 

17. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, pirms preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas, nepieņemt no 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA poligrāfijas pakalpojuma produktus, kuriem ir acīmredzami trūkumi 

un pieprasīt attiecīgā poligrāfijas pakalpojuma produktu apmaiņu.  

18. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM, izrakstot rēķinu par poligrāfijas pakalpojumu produktiem, kas 

iegādāti Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību 

un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošana, projekta vienošanās 

Nr.7.2.1.2./15/I/001, rēķinā ir precīzi jānorāda Pasūtītāja bankas konta numurs 

LV19TREL915566001500B un ESF projekta nosaukums – “Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” vienošanās identifikācijas Nr.7.2.1.2./15/I/001. 

19. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM, izrakstot rēķinu par poligrāfijas pakalpojumu produktiem, kas 

iegādātas Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas  ERASMUS +, 

rēķinā ir precīzi jānorāda Pasūtītāja bankas konta numurs LV11TREL915397000000B un ESF 

projekta nosaukums – “ERASMUS +”. 
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V. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

20. Par katru nokavēto poligrāfijas pakalpojuma produktu piegādes dienu PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1 % apmērā, bet ne vairāk kā 10% apmērā no  attiecīgā pasūtījuma 

ietvaros nepiegādāto poligrāfijas pakalpojumu produktu vērtības. 

21. Par katru nokavēto apmaksas dienu PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir tiesīgs pieprasīt no 

PASŪTĪTĀJA līgumsodu 1 % apmērā, bet nevairāk kā 10% apmērā no neapmaksātās summas. 

22. Ja Līgumā noteiktajā termiņā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS neapmaina nekvalitatīvo  poligrāfijas 

pakalpojuma produktus, tad tas 10 (desmit) dienu laikā atmaksā PASŪTĪTĀJAM nekvalitatīvo 

poligrāfijas pakalpojumu produktu cenu un līgumsodu 10% apmērā no nekvalitatīvā poligrāfijas 

pakalpojumu produktu cenas. 

23. Līgumsods ir jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā. 

24. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzēju no saistību izpildes. 

25. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJAM, kas paredzēta par piegādāto poligrāfijas pakalpojuma produktu, tādā apmērā, kādā ir 

aprēķinātā līgumsodu summa. 

26. PASŪTĪTĀJS  ir tiesīgs neizpirkt poligrāfijas pakalpojumu Līgumā norādītājā apjomā. 

27. PASŪTĪTĀJS atbilstoši LR spēkā esošo noramtīvo aktu noteikumiem ir tiesīgs iegādāties poligrāfijas 

pakalpojuma produktu no eletroniskās iepirkumu sistēmas, ja poligrāfijas pakalpojuma produkta 

pasūtījuma izdarīšanas brīdī  tas ir lētāks par Līgumā noteikto. 

28. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi otram Līdzējam par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja 

vai tā personāla darbības vai bezdarbības dēļ, tostarp, rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā. 

29. Risku par līgumā neparedzētām piegādēm un pakalpojumiem, kas nepieciešami līguma pilnīgai 

izpildei (turpmāk – neparedzēti darbi), uzņemas summu PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS. Šo risku 

uzņemas PASŪTĪTĀJS, ja: 

29.1. neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus 

līdzēji, slēdzot līgumu, nevarēja paredzēt; 

29.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas, PASŪTĪTĀJAM precizējot vai 

papildinot līguma priekšmetu; 

29.3. līgums objektīvu, no summu PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav 

izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi. 

30. PASŪTĪTĀJAM  ir šādas tiesības: 

30.1. dot PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM saistošus norādījumus attiecībā uz līguma izpildi; 

30.2. saņemt no summu PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA informāciju un paskaidrojumus par līguma 

izpildes gaitu un citiem līguma izpildes jautājumiem; 

30.3. apturēt līguma izpildi ārējā normatīvajā aktā vai 2013.gada 2.jūlija instrukcijā Nr.7 “Ārvalstu 

finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās 

pārvaldes iestādēs” (turpmāk – instrukcija) noteiktajos gadījumos; 

30.4. apturēt un atlikt līgumā paredzētos maksājumus ārējā normatīvajā aktā vai  instrukcijā noteiktajos 

gadījumos;  

30.5. atkāpties no līguma ārējā normatīvajā aktā vai instrukcijā noteiktajos gadījumos; 

30.6. aizstāt PASŪTĪTĀJU kā līdzēju ar citu iestādi, ja PASŪTĪTĀJU kā iestādi reorganizē vai mainās 

tā kompetence. 

31. summu PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir šādi pienākumi: 

31.1. saskaņot ar PASŪTĪTĀJU līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi; 

31.2. laikus informēt PASŪTĪTĀJU par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem līguma izpildē un 

apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi 

noteiktajā laikā, kā arī par līgumā minētiem apstākļiem un notikumiem, kuru dēļ var tikt ietekmēta līguma 

precīza un pilnīga izpilde vai tā izpilde noteiktajā laikā. 

 

VI. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

32. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi saistībā ar Līgumu tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā,   

kas tiks protokolētas. Gadījumā ja Līdzēji 15 (piecpadsmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms 

Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā. 
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VII. NEPĀRVARAMĀ VARA 

33. Par nepārvaramas varas apstākļiem instrukcijas 2.19.sadaļas 174.punktā atzīst šādus apstākļus: 

33.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

33.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

33.3. kas nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ; 

33.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. 

34. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai 

materiālu defektus, vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas 

varas), darba strīdus vai streikus. 

35. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  

36. Ja Līdzējs nav spējīgs pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā, 

Līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstākļu darbības beigām uz laiku līdz 1 (vienai) nedēļai. 

37. Līdzējs, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

informē otru Līdzēju par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums šajā laikā nav izdarīts, 

vainīgais Līdzējs zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc 

viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, 

šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

VIII. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANAS UN GROZĪŠANAS KĀRTĪBA 

38. Līgums var tikt izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties. 

39. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt līgumu, ja PASŪTĪTĀJA izmaksas sasniedz līgumā noteikto 

kopsummu. 

40. PASŪTĪTĀJAM ir  tiesības atkāpties no līguma  arī šādos gadījumos:  

40.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir nokavējis izpildījuma vai starpizpildījuma termiņu; 

40.2. izpildījums neatbilst līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līgumā paredzētajā 

termiņā; 

40.3. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

40.4. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā veicis prettiesisku 

darbību; 

40.5. ir pasludināts PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas 

liedz vai liegs PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma 

noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē PASŪTĪTĀJA tiesības, kuras izriet no līguma; 

40.6. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu; 

40.7. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS PASŪTĪTĀJAM nodarījis zaudējumus; 

40.8. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA 

darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 

vairāk nekā 25 % apmērā no līguma summas; 

40.9. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā ja PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJS nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

40.10. citos līgumā noteiktajos gadījumos; 

40.11. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu 

pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu korekcija 

100 % apmērā. 

41. Līgums var tikt izbeigts šādos gadījumos: 

41.1. turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara; 

41.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu 

pārskatīšanu, un tādēļ PASŪTĪTĀJAM ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu instrumenta 

finansējums, ko PASŪTĪTĀJS gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai. 

 42. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts līgumā 

noteiktajā termiņā neceļ iebildumus. 

 43. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja līdzējs ir ticis brīdināts par iespējamo 

vai plānoto līguma atcelšanu un nav novērsis līguma atcelšanas pamatu līgumā noteiktajā termiņā. 
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IX. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

44. Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) dienu laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu 

rekvizītu un tml.) maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti. 

45. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir pienākums ievērot stingru konfidencialitāti saņemtajā 

informācijā, kas tam kļuvusi zināma, izpildot savas saistības saskaņā ar Līgumu un veikt visus 

nepieciešamos pasākumus šādas informācijas neizpaušanai. 

46. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama. 

47. PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis: Agnese Rubule, tālrunis 28674737, fakss 65020462, e-pasts  

agnse@tibro.lv. 

48. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA pilnvarotais pārstāvis: Ilze Ločmane, tālrunis 29228524, fakss 

67548302, e-pasts ilze.locmane@rtrit.lv. 

49. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi: 

49.1. kontaktēties ar Līdzējiem par Līguma izpildes jautājumiem; 

49.2. koordinēt kvalitatīvu Līguma  izpildi; 

49.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu preču piegādi; 

49.4. risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus. 

50. Šis Līgums ir sagatvots latviešu valodā, 3 (trīs) identiskos eksemplāros, divi oriģināleksemplāri atrodas 

pie PASŪTĪTĀJA, viens pie PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA. Visiem trīs oriģināleksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks. 

 

PASŪTĪTĀJS 

 
IZPILDĪTĀJS 

 

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikums” 

Reģ.Nr.40003480798 

Juridiskā adrese: Nīcgales iela 26, Rīga, 

LV-1035 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV98TREL9153970000000 

SIA “Tipogrāfijas brokeris” 

Reģ.Nr. 40103349906 

Juridiskā adrese: Strēlnieku prospekts 

12, Ogre, Ogres novads, LV-5001 

Banka: AS “Swedbank” 

Kods: HABALV22 

Konts: LV73HABA0551029625025 

 

  

_________________ _________________ 

Valdes locekle - direktore  Valdes priekšsēdētāja Agnese Rubule 

     Silva Ozoliņa  

 __________________ 

 Valdes loceklis Andris Agafonovs 

  

 __________________ 

 Valdes loceklis Andris Alksnis 
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1.Pielikums 

                  Iepirkuma līgumam Nr. 10.4./_____, 

       kas noslēgts Rīgā, 2016.gada _________________ 

 

 

 

Tehniskais piedāvājums 

 
„Poligrāfijas pakalpojumu produktu RTRIT un projektu vajadzībām nodrošināšana” 

(identifikācijas Nr. VSIA”RTRIT”2016/03 ESF) 

 

1. Poligrāfijas pakalpojuma produktu piegāde jānodrošina uz Pasūtītāja telpām, Nīcgales ielā 26, Rīgā, 

ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā laikā. 

2. Piegāde veicama pa daļām, atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma 

noslēgšanas dienas. Pasūtītājs, veicot pasūtījumu, informēs par nepieciešamo poligrāfijas pakalpojuma 

produktu veidu un daudzumu. 

3. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, ietverot visus spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētos 

nodokļus, nodevas un ar līguma izpildi saistītos izdevumus, kā arī piegādes izdevumus (izņemot PVN). 

4. Pretendents poligrāfijas pakalpojuma produktu piegādi veic ar savu transportu. 

5. Garantijas laiks 6 (seši) mēneši no piegādes brīža. 

6. Ja tehniskās specifikācijas kolonnā “Poligrāfijas pakalpojuma produktu apraksts” norādīts konkrēts 

materiālu vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku materiālu izcelsmi, īpašu 

procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentus materiālus vai atbilstību 

ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem. 

7. Līguma noteikumiem neatbilstoša poligrāfijas pakalpojuma produkta nomaiņa ne vairāk kā  5 (piecu) 

darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža. 

8. Poligrāfijas pakalpojuma produktiem jāatbilst spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas 

Savienības standartiem vai citos normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītajām kvalitātes prasībām 

un nolikuma poligrāfijas pakalpojuma produktu specifikācijas prasībām 

 
Nr. Poligrāfijas 

produkts 

Pakalpojuma produktu  

apraksts 

Daudzums 

 
Pretendenta piedāvājums 

(nosaukums, apraksts, 

tehniskie parametri) 

Piegādes 

termiņš  

1 Plakāts A1 Izmērs: 594x840;  

Druka:4+0; papīrs: 

250g/m2, glancēts 

krītpapīrs, maketēšana  

Spec atzīme: minimālais 

pasūtījums 2gab ar 

jaunu maketu. 

Maketēšana 

200 gab. Plakāts A1: Izmērs: 

594x840;  Druka:4+0; 

papīrs: 250g/m2, glancēts 

krītpapīrs, maketēšana  

Spec atzīme: minimālais 

pasūtījums 2gab ar jaunu 

maketu. Maketēšana 

3 darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 

2 Plakāts A2 Izmērs: 594x420mm; 

druka: 4+0; papīrs: 

250g/m2, glancēts 

krītpapīrs; maketēšana 

Spec atzīme: minimālais 

pasūtījums 4 gab ar 

jaunu maketu. 

Maketēšana. 

400 gab. Plakāts A2 : Izmērs: 

594x420mm; druka: 4+0; 

papīrs: 250g/m2, glancēts 

krītpapīrs; maketēšana 

Spec atzīme: minimālais 

pasūtījums 4 gab ar jaunu 

maketu. Maketēšana. 

3 darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 

3 Vizītkartes Izmērs: 55x90mm; 

druka: 4+4; papīrs: 

Invercoate creato mat 

vai ekvivalents 

350g/m2; spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 

100 gab ar jaunu 

maketu. Vizītkartes pa 

 5000 gab. Vizītkartes: Izmērs: 

55x90mm; druka: 4+4; 

papīrs: Invercoate creato 

mat 350g/m2; spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 

100 gab ar jaunu maketu. 

Vizītkartes pa 100 gb ir 

3 darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 
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100 gb ir ieliktas kastītē. 

Maketēšana 

ieliktas kastītē. 

Maketēšana 

4 Mapes Izmērs A4, atvērumā 

A3; druka:4+4+UV 

laka1+1; papīrs: 

Invercoate creato mat 

vai ekvivalents 

300g/m2; cirtnis ar 2 

klapēm un vizītkartes 

vieta un muguriņa; 

pēcapstrāde: izciršana 

un salocīšana; spec 

atzīme: minimālais 

pasūtījums 50 gab. 

Maketēšana 

1500 gab. Mapes: Izmērs A4, 

atvērumā A3; 

druka:4+4+UV laka1+1; 

papīrs: Invercoate creato 

mat 300g/m2; cirtnis ar 2 

klapēm un vizītkartes 

vieta un muguriņa; 

pēcapstrāde: izciršana un 

salocīšana; spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 50 

gab. Maketēšana 

7  darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 

5 Brošūra Izmērs: A5 Vāks +4 lpp; 

druka: 4+4; 

papīrs”Tom&Otto vai 

ekvivalents 200g/m2, 

glancēts; šuvums – 

skavota; pēcapstrāde: 

bigots; spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 

50 gab. Ar jaunu maketu 

vai maketu korekciju. 

Maketēšana. 

2000 gab. Brošūra: Izmērs: A5 Vāks 

+4 lpp; druka: 4+4; 

papīrs”Tom&Otto 

200g/m2, glancēts; šuvums 

– skavota; pēcapstrāde: 

bigots; spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 50 

gab. Ar jaunu maketu vai 

maketu korekciju. 

Maketēšana. 

4 darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 

6 Skrejlapas Druka: A6; 4+4; metāla 

kniede stūrī ar caurumu 

5mm; papīrs: invercote 

creato mat vai 

ekvivalents 300g/m2; 

pēcapstrāde: bigot, 

locīt; spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 

50gab. Ar jaunu 

maketu. Maketēšana. 

15 000 

gab. 
Skrejlapas: Druka: A6; 

4+4; metāla kniede stūrī ar 

caurumu 5mm; papīrs: 

invercote creato mat 

300g/m2; pēcapstrāde: 

bigot, locīt; spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 

50gab. Ar jaunu maketu. 

Maketēšana. 

3 darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 

7 

 

Ielūgumi Izmērs: 210x99mm, 

atvērumā 210x198mm; 

druka: 4+4 + 1+0 

galncēts lamināts; 

papīrs: Invercota creato 

mat vai ekvivalents 

300g/m2; pēcapstrāde: 

bigot, locīt; spec atzīme: 

miniālais pasūtījums 25 

gab. ar jaunu maketu. 

Maketēšana 

1500 gab. Ielūgums: Izmērs: 

210x99mm, atvērumā 

210x198mm; druka: 4+4 + 

1+0 galncēts lamināts; 

papīrs: Invercota creato 

mat 300g/m2; pēcapstrāde: 

bigot, locīt; spec atzīme: 

miniālais pasūtījums 25 

gab. ar jaunu maketu. 

Maketēšana 

3 darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 

8 Galda kalendāri Galda 3 stūru kalendārs 

pamatne + 13 

kalendārās lapiņas; 

Izmērs: Pamatne 

nesalocīta 250x440mm, 

lokās 

170/50/50/170mm, 

kalendārs lapiņas 

250x150mm; Druka: 

pamatne 4+4 + glancēts 

500 gab. Galda kalendārs: Galda 3 

stūru kalendārs pamatne + 

13 kalendārās lapiņas; 

Izmērs: Pamatne 

nesalocīta 250x440mm, 

lokās 170/50/50/170mm, 

kalendārs lapiņas 

250x150mm; Druka: 

pamatne 4+4 + glancēts 

lamināts 1+0, kalendārās 

14 darba 

dienas no 

pasūtījuma 

brīža 
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lamināts 1+0, 

kalendārās lapiņas 4+4; 

Papīrs: Pamatne 

Invercoate cereato mat 

vai ekvivalents 

350g/m2, kalendārās 

lapiņas Tom&otto vai 

ekvivalents 200g/m2 

glancēts; Pēcapstrāde: 

Pamatne bigojas 3 

vietās un sastiprinās 

augšpusē ar spirāli 

piestiprinot vienlaicīgi 

kalendārās lapiņas                          

Speciāla piebilde: 

Pamatnei priekšējam un 

aizmugurējam sānam 

iekšpusē jāielīmē 

kartons, pamatnes 

nostiprināšanai pret 

locīšanos; Maketēšana                                                      

Spec atzīme: minimālais 

pasūtījums 50gab. 

lapiņas 4+4; Papīrs: 

Pamatne Invercoate 

cereato mat 350g/m2, 

kalendārās lapiņas 

Tom&otto 200g/m2 

glancēts; Pēcapstrāde: 

Pamatne bigojas 3 vietās 

un sastiprinās augšpusē ar 

spirāli piestiprinot 

vienlaicīgi kalendārās 

lapiņas                          

Speciāla piebilde: 

Pamatnei priekšējam un 

aizmugurējam sānam 

iekšpusē jāielīmē kartons, 

pamatnes nostiprināšanai 

pret locīšanos; 

Maketēšana                                                      

Spec atzīme: minimālais 

pasūtījums 50gab. 

9 Ēdienkartes 

A4, uz pusēm 

locītas 

Izmērs: A4 4lpp; 

druka:4+4; papīrs: 

Invercoate creato mat 

vai ekvivalents 

300g/m2; pēcapstrāde: 

bigot, locīt; spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 

25 gab. ar jaunu maketu. 

Maketēšana. 

1500 gab. Ēdienkartes: Izmērs: A4 

4lpp; druka:4+4; papīrs: 

Invercoate creato mat 

300g/m2; pēcapstrāde: 

bigot, locīt; spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 25 

gab. ar jaunu maketu. 

Maketēšana. 

4 darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 

10 Kartiņas Izmērs: 210x148,5mm; 

druka:4+4+UD laka; 

papīrs: Invercoate 

creato mat vai 

ekvivalents 

300g/m2;pēcapstrāde: 

bigot, locīt; spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 

50 gab. ar jaunu maketu 

vai korekciju. 

Maketēšana 

500 gab. Kartiņas: Izmērs: 

210x148,5mm; 

druka:4+4+UD laka; 

papīrs: Invercoate creato 

mat 300g/m2;pēcapstrāde: 

bigot, locīt; spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 50 

gab. ar jaunu maketu vai 

korekciju. Maketēšana 

3 darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 

11 Uzlīmes apaļās Izmērs: 9 cm diametrā; 

druka: 4+0; materiāls: 

līmplēve glancēta; 

pēcapstrāde: izcirst; 

spec.atzīme: minimālais 

pasūtījums 100 gab. ar 

jaunu maketu vai 

korekciju. Maketēšana. 

 5000 gab. Uzlīmes apaļas: Izmērs: 9 

cm diametrā; druka: 4+0; 

materiāls: līmplēve 

glancēta; pēcapstrāde: 

izcirst; spec.atzīme: 

minimālais pasūtījums 

100 gab. ar jaunu maketu 

vai korekciju. 

Maketēšana. 

7 darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 

12 Uzlīmes 

taisnstūra 

Izmērs: A6; druka: 4+0; 

materiāls: līmplēve 

glancēta; pēcapstrāde: 

sagriezt; spec.atzīme: 

minimālais pasūtījums 

5000 gab. Uzlīmes taisnstūrainas: 

Izmērs: A6; druka: 4+0; 

materiāls: līmplēve 

glancēta; pēcapstrāde: 

sagriezt; spec.atzīme: 

7 darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 
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500 gab. ar jaunu 

maketu vai korekciju. 

Maketēšana. 

minimālais pasūtījums 

500 gab. ar jaunu maketu 

vai korekciju. 

Maketēšana. 

13 Aploksnes 

personalizētas 

Pašlīmējošas aploksnes; 

izmērs: C65 

(114x229mm); druka: 

4+1; aploksnes veids: 

ST C65 RH Postac; spec 

atzīme: minimālais 

pasūtījums 50 gab. Ar 

jaunu maketu vai 

korekciju. Maketēšana. 

1000 gab. Aploksnes personalizētas: 

Pašlīmējošas aploksnes; 

izmērs: C65 

(114x229mm); druka: 

4+1; aploksnes veids: ST 

C65 RH Postac; spec 

atzīme: minimālais 

pasūtījums 50 gab. Ar 

jaunu maketu vai 

korekciju. Maketēšana. 

5 darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 

14 Papīra maisiņš 

ar rokturi 

Izmērs: 245mm platums 

/100mm dziļums/ 

350mm augstums; 

rokturi: auklas; druka: 

4+0; papīrs: 170g 

pusmatēts+glancēts 

lamināts 1+0. 

Maketēšana. 

Specatzīme: minimālais 

pasūtījums 50 gab.ar 

jaunu maketu. 

1000 gab. Papīra maisiņš ar rokturi: 

Izmērs: 245mm platums 

/100mm dziļums/ 350mm 

augstums; rokturi: auklas; 

druka: 4+0; papīrs: 170g 

pusmatēts+glancēts 

lamināts 1+0. Maketēšana. 

Specatzīme: minimālais 

pasūtījums 50 gab.ar jaunu 

maketu. 

7 darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 

15 Personalizētas 

papīra salvetes 

Izmērs: 33x33cm; 

salocītas 16,6x16,5cm; 

kārtas: 3 kārtas; druka: 2 

krāsas; salvetes 

pamatkrāsa: dzeltene, 

violeta vai bordo; 

klišejas izgatavošana, 

maketēšana. 

Specatzīme: minimālais 

pasūtījums 100 gab. ar 

jaunu maketu 

10 000 

gab. 
Personalizētas papīra 

salvetes: Izmērs: 

33x33cm; salocītas 

16,6x16,5cm; kārtas: 3 

kārtas; druka: 2 krāsas; 

salvetes pamatkrāsa: 

dzeltene, violeta vai 

bordo; klišejas 

izgatavošana, maketēšana. 

Specatzīme: minimālais 

pasūtījums 100 gab. ar 

jaunu maketu 

10 darba 

dienas no 

pasūtījuma 

brīža 

16 Personalizēta 

galda grāmata 

Izmērs: 142x205mm; 

vāks+180lpp;druka:4+4

.   Sējums: cietais, 

līmēts-šūts; materiāls 

vākam: cieti balacron 

vāki vai ekvivalents ar 

diviem metāla stūrīšiem 

un gadaskaitļa 

uzspiedumu uz 

muguriņas un zelta logo 

uz vāka.  Papīrs 

iekšlapām: R Multi 

ofset FSC 90gr vai 

ekvivalents; 

grāmatzīme, Latvijas 

karte uz aizmugurējā 

atvēruma. Maketēšana. 

Spec atzīme: minimālais 

pasūtījums 50gab 

250 gab. Personalizēta galda 

grāmata: Izmērs: 

142x205mm; 

vāks+180lpp;druka:4+4.   

Sējums: cietais, līmēts-

šūts; materiāls vākam: 

cieti balacron vāki vai 

ekvivalents ar diviem 

metāla stūrīšiem un 

gadaskaitļa uzspiedumu 

uz muguriņas un zelta logo 

uz vāka.  Papīrs 

iekšlapām: R Multi ofset 

FSC 90gr; grāmatzīme, 

Latvijas karte uz 

aizmugurējā atvēruma. 

Maketēšana. Spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 

50gab 

60 darba 

dienas no 

pasūtījuma 

brīža 
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17 Kastīte - mājiņa Izmērs saliktā veidā: 

augstums20cm, platums 

12cm, dziļums 12cm. 

Mājiņas apraksts: katrā 

no mājas pusēm ir 1 

logs(katra loga izmēri 

31x31mm, ar apaļiem 

stūrīšiem). Mājiņai ir 

aizverams jumts, caur 

kuru aizvērtā veidā 

izvērts rokturis.  Druka: 

4+0;  papīrs: Curious 

Metallics 300g/m2 ice 

silver vai ekvivalents. 

Mājiņas konstrukcijas 

un cirtņa izgatavošana. 

Pēcapstrāde: izciršana 

un mājiņas salīmēšana. 

Maketēšana. Spec 

atzīme: minimālais 

pasūtījums 250gab. 

500 gab. Kastīte-mājiņa: Izmērs 

atvērtā veidā: 37 x50 cm. 

Mājiņas apraksts: katrā no 

mājas pusēm ir 1 logs ar 

četrām rūtīm(katras rūts 

izmēri 31x31mm, ar 

noapaļotiem stūrīšiem). 

Mājiņai ir aizverams 

jumts, caur kuru aizvērtā 

veidā izvērts rokturis.  

Druka: 4+0;  papīrs: 

Curious Metallics 

300g/m2 ice silver. 

Mājiņas konstrukcijas un 

cirtņa izgatavošana. 

Pēcapstrāde: izciršana un 

mājiņas salīmēšana. 

Maketēšana. Spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 

250gab. 

 

14 darba 

dienas no 

pasūtījuma 

brīža 

18 Konfekšu 

papīrīši 

Izmērs: 80x85mm; 

druka: 4+0; papīrs: 

80g/m2 krītpapīrs, kas 

paredzēts saskarsmei ar 

pārtiku (norādat 

nosaukumu un ražotāju) 

vai ekvivalents. 

Maketēšana. Spec 

atzīme: minimālais 

pasūtījums 100gab ar 

jaunu maketu 

1200 gab. Konfekšu papīrīši: Izmērs: 

80x85mm; druka: 4+0; 

papīrs: 80g/m2 Zanlabel 

WS 80g ( ražotājs – Metsa 

Board Zanders GmbH 

(Vācija). Maketēšana. 

Spec atzīme: minimālais 

pasūtījums 100gab ar 

jaunu maketu 

4 darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 

19 Galda dekori Izmērs: 15cm augstums 

un 9cm platums. 

Apraksts: 5 tematiku 

dekori (Ziemassvētki, 

Valentīndiena, 

Lieldienas, Līgo un 

Latvijas neatkarības 

diena). Noradītais 

augstums un platums ir 

maksimālās robežas, 

dekors nav taisnstūra 

veida, bet gan ar 

attiecīgā temata maketa 

izgrieztām kontūrām, 

piemēram:sirds, līgo 

vainags vai Latvijas 

karogs. Galda dekors ir 

iestiprināts uz 

pamatnes.  Materiāls: 

3mm komateks vai 

ekvivalents, kas 

aplīmēts (gan pamatne, 

gan dekors) no abām 

pusēm ar apdrukātu 

glancētu līmplēvi. 

500 gab. Galda dekori: Izmērs: 

15cm augstums un 9cm 

platums. Apraksts: 5 

tematiku dekori 

(Ziemassvētki, 

Valentīndiena, Lieldienas, 

Līgo un Latvijas 

neatkarības diena). 

Noradītais augstums un 

platums ir maksimālās 

robežas, dekors nav 

taisnstūra veida, bet gan ar 

attiecīgā temata maketa 

izgrieztām kontūrām, 

piemēram:sirds, līgo 

vainags vai Latvijas 

karogs. Galda dekors ir 

iestiprināts uz pamatnes.  

Materiāls: 3mm komateks, 

kas aplīmēts (gan 

pamatne, gan dekors) no 

abām pusēm ar apdrukātu 

glancētu līmplēvi. Druka: 

4+0. Maketēšana. Spec 

10 darba 

dienas no 

pasūtījuma 

brīža 



11 

 

Druka: 4+0. 

Maketēšana. Spec 

atzīme: minimālais 

pasūtījums 20gab. 

atzīme: minimālais 

pasūtījums 20gab. 

20 Personalizēts 

krūzīšu un 

glāzīšu paliktņu 

komplekts 

kastītē 

Izmērs paliktņiem: 

10x10cm ar apaļiem 

stūrīšiem, biezums 

3mm, komplektā 5 

paliktņi.   Izmērs 

kastītei: piemērots 

izmērs 5 gab paliktņu 

ievietošanai. Materiāls 

paliktņiem: 3mm 

komateks vai 

ekvivalents aplīmēts no 

vienas puses ar 4+0 

apdrukātu matētu 

līmplēvi + matēts 

lamināts; materiāls 

kastītei: Invercoate 

creato mat 240g/m2 vai 

ekvivalents ar apdruku 

4+0. Maketēšana. Spec 

atzīme: minimālais 

pasūtījums 25 gab. 

100 gab. Personalizēts krūzīšu un 

glāzīšu paliktņu 

komplekts kastītē: Izmērs 

paliktņiem: 10x10cm ar 

apaļiem stūrīšiem, 

biezums 3mm, komplektā 

5 paliktņi.   Izmērs 

kastītei: piemērots izmērs 

5 gab paliktņu 

ievietošanai. Materiāls 

paliktņiem: 3mm 

komateks aplīmēts no 

vienas puses ar 4+0 

apdrukātu matētu līmplēvi 

+ matēts lamināts; 

materiāls kastītei: 

Invercoate creato mat 

240g/m2 vai ekvivalents ar 

apdruku 4+0. Maketēšana. 

Spec atzīme: minimālais 

pasūtījums 25 gab. 

10 darba 

dienas no 

pasūtījuma 

brīža 

21 Informatīva 

statiska 

plāksnīte, kura 

stiprinās uz 

pamatnes 

Izmērs: 50x25cm. 

Druka: 4+4; materiāls 

plāksnītei un pamatnei: 

3mm komateks aplīmēts 

ar apdrukātu līmplēvi  

Maketēšana. Spec 

atzīme: minimālais 

pasūtījums 10 gab. ar 

jaunu maketu. 

150 gab. Informatīva statiska 

plāksnīte, kura stiprinās uz 

pamatnes: Plāksnītes 

izmērs: 50x25cm.  

pamatnes diametrs 10cm.  

Druka: 4+4; materiāls 

plāksnītei un pamatnei: 

3mm komateks aplīmēts 

ar apdrukātu līmplēvi  

Maketēšana. Spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 10 

gab. ar jaunu maketu. 

 

4 darba dienas 

no pasūtījuma 

brīža 

22 Personalizēta 

konfekšu-

kūciņu kastīte 

Izmērs saliktā veidā: 

10x14cm (vāks + 

pamatne). Druka 4+0 

lamināts 1+0 matēts 

Papīrs Avantta card 290 

g/m2 vai ekvivalents. 

Pēcapstrāde izciršana, 

kastītes salīmēšana, 

cirtņa izgatavošana. 

Maketēšana. Spec 

atzīme: minimālais 

pasūtījums 100gab. 

500 gab. Personalizēta konfekšu – 

kūciņu kastīte: Izmērs 

saliktā veidā: garums 

10cm x platums 14cm x 

augstums 4cm  (vāks + 

pamatne). Druka 4+0 

lamināts 1+0 matēts 

Papīrs Avantta card 290 

g/m2 vai ekvivalents. 

Pēcapstrāde izciršana, 

kastītes salīmēšana, cirtņa 

izgatavošana. 

Maketēšana. Spec atzīme: 

minimālais pasūtījums 

100gab. 

10 darba 

dienas no 

pasūtījuma 

brīža 

23 Blociņš Izmērs A5, vāks + 96 

lpp.Šuvuma 

veids:spirāle pa garāko 

malu. Druka vākam 

500 gab. Blociņš: Izmērs A5, vāks 

+ 96 lpp.Šuvuma 

veids:spirāle pa garāko 

malu. Druka vākam 4+4, 

14 darba 

dienas no 

pasūtījuma 

brīža 
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4+4, druka iekšlapām 

1+1. Papīrs vākam 

Invercote creato mat 

350 g/m2 vai 

ekvivalents, papīrs 

iekšlapām nekrītots 120 

g/m2. Maketēšana, spec 

atzīme: minimālais 

pasūtījums 50gab. 

druka iekšlapām 1+1. 

Papīrs vākam Invercote 

creato mat 350 g/m2, 

papīrs iekšlapām nekrītots 

120 g/m2. Maketēšana, 

spec atzīme: minimālais 

pasūtījums 50gab. 

 

 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 

nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 

pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 

Nr. Poligrāfijas 

produkts 

Pakalpojuma produktu  

apraksts 

Daudzums 

 
Pretendenta piedāvājums 

(nosaukums, apraksts, 

tehniskie parametri) 

Piegādes 

termiņš  

24 Macību 

materiālu 

pavairošana: 

A4 brošūra, 

nesašūta, 

sanesta, 

melnbalta 

Formāts: A4 80 lpp; 

krāsas: 1+1; papīrs: 

200g/m2 gloss vai 

ekvivalents; sanestas pa 

komplektiem. Šuvuma 

veids: nesašūtas 

10 000 lp Mācību materiālu 

pavairošana: A4 brošūra 

nesašūta, sanesta, 

melnbalta: Formāts: A4 80 

lpp; krāsas: 1+1; papīrs: 

200g/m2 gloss vai 

ekvivalents; sanestas pa 

komplektiem. Šuvuma 

veids: nesašūtas 

14 darba 

dienas no 

pasūtījuma 

brīža 

25 Macību 

materiālu 

pavairošana: 

A4 brošūra, 

nesašūta, 

sanesta, 

krāsaina 

Formāts: A4 80 lpp; 

krāsas: 4+4; papīrs: 

200g/m2 gloss vai 

ekvivalents; sanestas pa 

komplektiem. Šuvuma 

veids: nesašūtas 

10 000 lp Mācību materiālu 

pavairošana: A4 brošūra 

nesašūta, sanesta, 

krāsaina: Formāts: A4 80 

lpp; krāsas: 4+4; papīrs: 

200g/m2 gloss vai 

ekvivalents; sanestas pa 

komplektiem. Šuvuma 

veids: nesašūtas 

14 darba 

dienas no 

pasūtījuma 

brīža 

 

 

 

 

 

 
_________________ _________________ 

Valdes locekle – direktore 

 Silva Ozoliņa 

Valdes priekšsēdētāja Agnese Rubule 

 __________________ 

 Valdes loceklis Andris Agafonovs 

  

 __________________ 

 Valdes loceklis Andris Alksnis 

  

 

 

 

 

 



13 

 

2. Pielikums 

        Iepirkuma līgumam Nr. 10.4/______, 

           kas noslēgts Rīgā, 2016.gada _____________ 

 

 

 

Finanšu piedāvājums 

 

 

 

FINANSU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam „Poligrāfijas pakalpojumu produktu RTRIT un projektu vajadzībām 

nodrošināšana” 

(id.Nr. VSIA”RTRIT”2016/03 ESF) 

     

    

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim poligrāfijas pakalpojumu produktu sniegšanu 

atbilstoši iepirkuma „Poligrāfijas pakalpojumu produktu RTRIT un projektu vajadzībām nodrošināšana” 

(identifikācijas Nr. VSIA „RTRIT” 2016/03ESF) nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajā 

specifikācijā izvirzītajām prasībām. 

 

 

Nr. Pakalpojuma produkts (nosaukums) 
Daudzums 

(gab.) 

1 vienības 

cena EUR 

bez PVN 

Summa kopā 

EUR bez PVN 

1 Plakāts A1 200 3.50 700.00 

2 

  

Plakāts A2 

  
400 1.67 668.00 

3 Vizītkartes  5000 0.17 850.00 

4 Mapes 1500 1.02 1530.00 

5 Brošūra 2000 1.21 2420.00 

6 Skrejlapas  15000 0.45 6750.00 

7 Ielūgumi  1500 0.90 1350.00 

8 Galda kalendāri  500 3.90 1950.00 

9 Ēdienkartes a4 uz pusēm locīts  1500 1.78 2670.00 

10 Kartiņas  500 0.46 230.00 

11 Uzlīmes apaļās 5000 0.22 1100.00 

12 Uzlīmes taisnstūra 5000 0.27 1350.00 

13 Aploksnes personalizētas 1000 0.25 245.00 

14 Papīra maisiņš ar rokturi 1000 1.98 1975.00 

15 Personalizētas papīra salvetes 10000 0.09 900.00 

16 Personalizēta gada grāmata 250 12.80 3200.00 

17 Kastīte- mājiņa 500 5.30 2650.00 

18 Konfekšu papīrīši 1200 0.13 156.00 

19 Galda dekori 500 2.40 1200.00 

20 
Personalizēts krūzīšu un glāzīšu paliktņu 

komplekts kastītē 
100 6.60 660.00 

21 
Informatīva statiska plāksnīte, kura stiprinās 

uz pamatnes 
150 18.50 2775.00 

22 Personalizēta konfekšu-kūciņu kastīte 500 0.82 408.00 

23 Blociņš 500 1.20 600.00 

24 
Macību materiālu pavairošana: A4 brošūra, 

nesašūta, sanesta, melnbalta 
10000 0.12 1200.00 
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25 
Macību materiālu pavairošana: A4 brošūra, 

nesašūta, sanesta, krāsaina 
10000 0.25 2500.00 

Kopā bez PVN 21% 40037.00 

PVN 21% 8407.77 

Kopā ar PVN 21% 48444.77 

 

 
     

       Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar poligrāfijas pakalpojuma produkta piegādi saistītās 

izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi 

pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. 

Aizpildot finanšu piedāvājumu, ir ievērotas visas tehniskajā specifikācijā un Līguma projektā noteiktās prasības. 

 

_________________ _________________ 

Valdes locekle  - direktore 

Silva Ozoliņa 

Valdes priekšsēdētāja Agnese Rubule 

 ________________ 

 Valdes loceklis Andris Agafonovs 

  

 __________________ 

 Valdes loceklis Andris Alksnis 

  

 

 


