
Pielikums Nr. 1 

Cenu aptaujas noteikumiem 

Biedrības “Gaujas Partnerība” 

Iepirkumam Nr. GP/2014/I/5 

 

Darba uzdevums 

 

1. Iepirkuma nosaukums:  

1.1. Bukletu, plakātu un galda kalendāru dizaina izstrāde, izgatavošana un 

piegāde. 

2. Iepirkuma daļas (lotes): 

2.1. Iepirkuma 1.daļa (lote): Bukletu un plakātu par LEADER projektu 

īstenošanu Ādažu novadā dizaina izstrāde, izdošana un piegāde; 

2.2. Iepirkuma 2.daļa (lote): Galda kalendāra 2015.gadam dizaina izstrāde, 

izdošana un piegāde; 

2.3. Iepirkuma 3.daļa (lote): Bukleta par Ādažu novada mājražotājiem un 

amatniekiem dizaina izstrāde, izdošana un piegāde. 

3. Iepirkuma mērķis:  

3.1. Izdot 3 veidu bukletus, 2 veidu plakātus, kā arī galda kalendāru biedrības 

”Gaujas Partnerība” vajadzībām – par Ādažu novadā īstenotajiem 

LEADER veida projektiem, vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam 

ieviešanu Ādažu novadā, kā arī Ādažu novadā strādājošajiem 

mājražotājiem un amatniekiem. Nodrošināt bukletos un plakātos sniegtās 

informācijas tulkošanu angļu un krievu valodās. 

 

1.daļa (lote): Bukletu un plakātu par LEADER projektu īstenošanu Ādažu 

novadā dizaina izstrāde, izdošana un piegāde 

Izdevumi. Iepirkuma 1.daļas (lotes) ietvaros plānots izdot 2 bukletus, kā arī 2 veidu 

plakātus: 

1. Buklets “Lauku attīstības programmas ietvaros apstiprinātie projekti biedrības 

“Gaujas Partnerība” darbības teritorijā līdz 2014.gada oktobrim”. Bukletā teksts 

būs latviešu un angļu valodās. Bukletā tiks publicēts teksts, bildes, dažādi logo, kā 

arī tabula. 

2. Buklets “Rīcības programmas ietvaros apstiprinātie projekti biedrības “Gaujas 

Partnerība” darbības teritorijā līdz 2014.gada oktobrim”. Bukletā teksts būs 

latviešu un angļu valodās. Bukletā tiks publicēts teksts, bildes, dažādi logo, kā arī 

tabula. 

3. 1.veida plakāts – 27 dažādi plakāti par Lauku attīstības programmas ietvaros 

apstiprinātajiem projektiem biedrības “Gaujas Partnerība” darbības teritorijā līdz 

2014.gada oktobrim. Plakātos teksts būs latviešu, angļu un krievu valodās. 

Plakātos tiks publicēts teksts, bildes, tabula, dažādi logo, kā arī grafiki. 



4. 2.veida plakāts – 9 dažādi plakāti par Rīcības programmas ietvaros 

apstiprinātajiem projektiem biedrības “Gaujas Partnerība” darbības teritorijā līdz 

2014.gada oktobrim. Plakātos teksts būs latviešu, angļu un krievu valodās. 

Plakātos tiks publicēts teksts, bildes, tabula, dažādi logo, kā arī grafiki. 

Darba uzdevumi: 

1. Veikt rakstveida tulkošanu no latviešu uz angļu un krievu valodām (7348 vārdi). 

2. Izstrādāt 2 īpašus mākslinieciskā noformējuma variantus katram no 2 bukletiem 

un 2 veidu plakātiem, un saskaņot ar Pasūtītāju izdevumu dizaina gala variantus. 

3. Veikt izdevumu izgatavošanu un piegādi Pasūtītājam, t.sk., veikt šādus darbus: 

3.1. izdevuma maketēšana; 

3.2. teksta tehniskās korektūras veikšana; 

3.3. attēlu apstrāde un sagatavošana ievietošanai izdevumos; 

3.4. katra izdevuma paraugeksemplāru gala variantu iesniegšana drukātā formātā 

1 (vienā) eksemplārā; 

3.5. izdevumu iespiešana (Iespieddarbi tiek nodrošināti augstā kvalitātē, krāsu 

neprecizitātes, paviršs izpildījums u.c. brāķi netiks pieņemti un atzīti par 

Līgumam atbilstošiem. Ja pasūtījums tiek piegādāts neatbilstošā kvalitātē, 

Pretendents ir atbildīgs par pasūtījuma otrreizēju izgatavošanu par saviem 

finanšu līdzekļiem.); 

3.6. izdevumu pēcapstrāde; 

3.7. iespieddarbu elektroniskās versijas (drukas PDF) nodošana Pasūtītājam; 

3.8. izdevumu pakošana transportēšanai drošā iepakojumā; 

3.9. izdevumu piegāde (Pasūtījums tiek nodots ar pieņemšanas – nodošanas aktu.). 

Pasūtījuma izpildes termiņš: 

1. Katra izdevuma 2 īpaša mākslinieciskā noformējuma dizaina variantu digitāla 

formā iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 10.11.2014. 

2. Tulkošanas pakalpojumu sniegšana – ne vēlāk kā līdz plakātu dizainu gala 

variantu saskaņošanas. 

3. Izdevumu piegādes termiņš – ne vēlāk kā līdz 27.11.2014. 

Izdevumu raksturojošie rādītāji: 

Nr.

p.k. 
Izdevumi Raksturojošie rādītāji 

1. 1. buklets “Lauku attīstības programmas ietvaros apstiprinātie projekti 

biedrības “Gaujas Partnerība” darbības teritorijā līdz 2014.gada oktobrim” 

 Tirāža: 200 gab. 

 Formāts: Gatavā veidā – A4  

Izklājumā (210 + 210) x 297 mm 

 Lapaspušu skaits: 36 lpp., t.sk. vāki. 

 Apdruka: 4 + 4  

 Druka: Offset 

 Papīrs: Vākam – Galerie art Silk 300g vai analogs 

Iekšlapām – Galerie art Mat 200g vai analogs 



Nr.

p.k. 
Izdevumi Raksturojošie rādītāji 

 Pēcapstrāde: Skavošana 

 Piegāde: Drukātais izdevums jāpiegādā kastēs pa 50 gab. ar atzīmi par 

izdevuma nosaukumu un skaitu. 

Gala makets PDF formātā piemērots: a) drukai un b) 

izmantošanai interneta vietnē jāpiegādā CD diskā ar atzīmi par 

izdevuma nosaukumu.  

Piegādes vieta – biedrības birojs (240.kab., Gaujas iela 33A, 

Ādaži, Ādažu novads). 

2. 2. buklets “Rīcības programmas ietvaros apstprinātie projekti biedrības 

“Gaujas Partnerība” darbības teritorijā līdz 2014.gada oktobrim” 

 Tirāža: 200 gab. 

 Formāts: Gatavā veidā – A4  

Izklājumā (210 + 210) x 297 mm 

 Lapaspušu skaits: 16 lpp., t.sk. vāki. 

 Apdruka: 4 + 4 

 Druka: Offset 

 Papīrs: Vākam – Galerie art Silk 300g vai analogs 

Iekšlapām – Galerie art Mat 200g vai analogs 

 Pēcapstrāde: Skavošana 

 Piegāde: Drukātais izdevums jāpiegādā kastēs pa 100 gab. ar atzīmi par 

izdevuma nosaukumu un skaitu. 

Gala makets PDF formātā piemērots: a) drukai un b) 

izmantošanai interneta vietnē jāpiegādā CD diskā ar atzīmi par 

izdevuma nosaukumu.  

Piegādes vieta – biedrības birojs (240.kab., Gaujas iela 33A, 

Ādaži, Ādažu novads). 

3. 1. plakāts “Lauku attīstības programmas ietvaros apstiprinātie projekti 

biedrības “Gaujas Partnerība” darbības teritorijā līdz 2014.gada oktobrim” 

 Tirāža: 27 dažādi plakāti, katrs pa 1 eksemplāram 

 Formāts: Gatavā veidā – A3 

 Lapaspušu skaits: 1 lapa 

 Apdruka: 4 + 4  

 Druka: Digitāli 

 Papīrs: Pamatnei – 2mm kartons 

Virsū – matēti laminēts  

Aplīmēts no iekšpuses ar baltu krītotu papīru 170g 

(līdzīgi grāmatu cietajiem vākiem) 

 Pēcapstrāde: Līmēšana 

 Piegāde: Drukātais izdevums jāpiegādā vienā kastē kopā ar 2.plakātu – 

ar atzīmi par izdevumu nosaukumiem un izdevumu skaitu. 

Gala makets PDF formātā piemērots: a) drukai un b) 

izmantošanai interneta vietnē jāpiegādā CD diskā ar atzīmi par 

izdevuma nosaukumu.  

Piegādes vieta – biedrības birojs (240.kab., Gaujas iela 33A, 

Ādaži, Ādažu novads). 

4. 2. plakāts “Rīcības programmas ietvaros apstprinātie projekti biedrības 

“Gaujas Partnerība” darbības teritorijā līdz 2014.gada oktobrim” 

 Tirāža: 9 dažādi plakāti, katrs pa 1 eksemplāram 

 Formāts: Gatavā veidā – A3  



Nr.

p.k. 
Izdevumi Raksturojošie rādītāji 

 Lapaspušu skaits: 1 lapa 

 Apdruka: 4 + 4 

 Druka: Digitāli 

 Papīrs: Pamatnei – 2mm kartons 

Virsū – matēti laminēts  

Aplīmēts no iekšpuses ar baltu krītotu papīru 170g 

(līdzīgi grāmatu cietajiem vākiem) 

 Pēcapstrāde: Līmēšana 

 Piegāde: Drukātais izdevums jāpiegādā vienā kastē kopā ar 1.plakātu – 

ar atzīmi par izdevumu nosaukumiem un izdevumu skaitu. 

Gala makets PDF formātā piemērots: a) drukai un b) 

izmantošanai interneta vietnē jāpiegādā CD diskā ar atzīmi par 

izdevumu nosaukumu.  

Piegādes vieta – biedrības birojs (240.kab., Gaujas iela 33A, 

Ādaži, Ādažu novads). 

 

2.daļa (lote): Galda kalendāra 2015.gadam dizaina izstrāde, izdošana un piegāde 

Izdevumi. Iepirkuma 2.daļas (lotes) ietvaros plānots izdot 2015.gada galda kalendāru. 

Kalendārā tiks publicēta šāda informācija: 

1. Vāks ar nosaukumu un dažādiem logo. 

2. Informācija par katru mēnesi (mēneša nosaukums, gads, datumi, vārda dienas, 

svinamdienas, mēnessfāzes), neliels iepriekšējais un nākamais mēnesis, bildes ar 

nelieliem bilžu aprakstiem un bilžu autoru vārdiem. 

3. Informācija par Ādažu novadā īstenotajiem LEADER projektiem. 

4. 2015.gada kalendārds ar 12 mēnešiem kopā vienā lapā (mēnešu nosaukumiem, 

datumiem, atzīmētām svētdienām un svētku dienām). 

5. 2016.gada kalendārds ar 12 mēnešiem kopā vienā lapā (mēnešu nosaukumiem, 

datumiem, atzīmētām svētdienām un svētku dienām). 

6. Uz pamatnes tiks publicēta biedrības logo un nosaukums, kas būs redzami katru 

mēnesi no abām pusēm, kā arī biedrības kontaktinformācija. 

Darba uzdevumi: 

1. Izstrādāt kalendāra 2 īpašus mākslinieciskā noformējuma variantus un saskaņot ar 

Pasūtītāju izdevuma dizaina gala variantu. 

2. Veikt izdevuma izgatavošanu un piegādi Pasūtītājam, t.sk., veikt šādus darbus: 

2.1. izdevuma maketēšana; 

2.2. teksta tehniskās korektūras veikšana; 

2.3. attēlu apstrāde un sagatavošana ievietošanai izdevumos; 

2.4. izdevuma paraugeksemplāra gala varianta iesniegšana drukātā formātā 1 

(vienā) eksemplārā; 

2.5. izdevuma iespiešana (Iespieddarbi tiek nodrošināti augstā kvalitātē, krāsu 

neprecizitātes, paviršs izpildījums u.c. brāķi netiks pieņemti un atzīti par 



Līgumam atbilstošiem. Ja pasūtījums tiek piegādāts neatbilstošā kvalitātē, 

Pretendents ir atbildīgs par pasūtījuma otrreizēju izgatavošanu par saviem 

finanšu līdzekļiem.); 

2.6. izdevuma pēcapstrāde; 

2.7. iespieddarba elektroniskās versijas (drukas PDF) nodošana Pasūtītājam; 

2.8. izdevuma pakošana transportēšanai drošā iepakojumā; 

2.9. izdevuma piegāde (Pasūtījums tiek nodots ar pieņemšanas – nodošanas aktu.). 

Pasūtījuma izpildes termiņš: 

1. Izdevuma 2 īpaša mākslinieciskā noformējuma dizaina variantu digitāla formā 

iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 10.11.2014. 

2. Izdevuma piegādes termiņš – ne vēlāk kā līdz 27.11.2014. 

Izdevumu raksturojošie rādītāji: 

1. Galda kalendārs 2015.gadam 

 Tirāža: 100 gab. 

 Formāts: Gatavā veidā bez pamatnes 115 x 230 mm  

Pamatne gatavā veidā 135 x 230 mm 

Pamatne izklājumā (135 + 50 + 50 + 135) x 230 mm 

 Lapaspušu skaits: 15 lapas + pamatne 

 Apdruka: Iekšlapām: 4 + 4  

Vākam: 4 + 4 

Pamatnei: uz melna fona balti burti (no abām pusēm redzams 

logo un nosaukums) 

 Papīrs: Iekšlapām – Galerie art Mat 300g vai analogs 

Vākam – Galerie art Mat 350g vai analogs 

Pamatnei – Galerie art Mat 400g vai analogs 

 Pēcapstrāde: Melna spirāle 

Pamatne vidū salokās 

 Piegāde: Drukātais izdevums jāpiegādā kastēs pa 50 gab. ar atzīmi par 

izdevumu nosaukumu un skaitu. 

Piegādes vieta – biedrības birojs (240.kab., Gaujas iela 33A, 

Ādaži, Ādažu novads). 

 

3.daļa (lote): Bukleta par Ādažu novada mājražotājiem un amatniekiem dizaina 

izstrāde, izdošana un piegāde 

Izdevumi. Iepirkuma 3.daļas (lotes) ietvaros plānots izdot 1 reklāmas bukletu: 

1. Buklets “Ādažu novada mājražotāji un amatnieki”. Bukletā teksts būs latviešu 

valodā. Bukletā tiks publicēta kontaktinformācija un neliels apraksts par katru 

mājražotāju un amatnieku, kā arī bildes ar viņu produkciju. 

Darba uzdevumi: 

1. Izstrādāt bukleta 1 īpašu mākslinieciskā noformējuma variantu un saskaņot ar 

Pasūtītāju izdevuma dizaina gala variantu. 

2. Veikt izdevuma izgatavošanu un piegādi Pasūtītājam, t.sk., veikt šādus darbus: 

2.1. izdevuma maketēšana; 



2.2. teksta tehniskās korektūras veikšana; 

2.3. attēlu apstrāde un sagatavošana ievietošanai izdevumā; 

2.4. izdevuma paraugeksemplāra gala varianta iesniegšana drukātā formātā 1 

(vienā) eksemplārā; 

2.5. izdevuma iespiešana (Iespieddarbi tiek nodrošināti augstā kvalitātē, krāsu 

neprecizitātes, paviršs izpildījums u.c. brāķi netiks pieņemti un atzīti par 

Līgumam atbilstošiem. Ja pasūtījums tiek piegādāts neatbilstošā kvalitātē, 

Pretendents ir atbildīgs par pasūtījuma otrreizēju izgatavošanu par saviem 

finanšu līdzekļiem.); 

2.6. izdevuma pēcapstrāde; 

2.7. iespieddarba elektroniskās versijas (drukas PDF) nodošana Pasūtītājam; 

2.8. izdevuma pakošana transportēšanai drošā iepakojumā; 

2.9. izdevuma piegāde (Pasūtījums tiek nodots ar pieņemšanas – nodošanas aktu.). 

Pasūtījuma izpildes termiņš: 

1. Izdevuma 1 īpaša mākslinieciskā noformējuma dizaina varianta digitāla formā 

iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 10.11.2014. 

2. Izdevuma piegādes termiņš – ne vēlāk kā līdz 27.11.2014. 

Izdevumu raksturojošie rādītāji: 

Nr.

p.k. 
Izdevumi Raksturojošie rādītāji 

1. 3. buklets “Ādažu novada mājražotāji un amatnieki” 

 Tirāža: 200 gab. 

 Formāts: Gatavā veidā – A5  

Izklājumā (148 + 148) x 210 mm 

 Lapaspušu skaits: 16 lpp., t.sk. vāki. 

 Apdruka: 4 + 4  

 Druka: Offset 

 Papīrs: Vākam – Galerie art Volume 250g vai analogs 

Iekšlapām – Galerie art Volume 250g vai analogs 

 Pēcapstrāde: Skavošana 

 Piegāde: Drukātais izdevums jāpiegādā kastēs pa 100 gab. ar atzīmi par 

izdevumu nosaukumu un skaitu. 

Gala makets PDF formātā piemērots: a) drukai un b) 

izmantošanai interneta vietnē jāpiegādā CD diskā ar atzīmi par 

izdevumu nosaukumu.  

Piegādes vieta – biedrības birojs (240.kab., Gaujas iela 33A, 

Ādaži, Ādažu novads). 

 

Valdes priekšsēdētāja      I.Martuzāne 

 

 
 


