
 

 

 

 

 

 

Rīgā 2016. gada  

 

Līgums  

Nr. LB-07/2016/542 

 

Par Latvijas Bankas izdevumu iespieddarbiem 
(iepirkums Nr. LB/2016/115) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja 

Reiņa Jakovļeva personā, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Bankas valdes 2014. gada 

29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88. punktu, no vienas puses, 

un SIA "DARDEDZE HOLOGRĀFIJA" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) pilnvarotā 

persona Sandra Šarlote Šomase, kura rīkojas saskaņā ar pilnvaru DH-2.1.-6/2016, no 

otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), 

noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums). 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veic PASŪTĪTĀJA izdevumu 

iespieddarbus (tālāk tekstā – iespieddarbi) saskaņā ar IZPILDĪTĀJA finanšu 

piedāvājumu (līguma pielikums) un iepirkuma Nr. LB/2016/115 noteikumiem. 

1.2. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veic PASŪTĪTĀJA papildu 

izdevumu iespieddarbus (tālāk tekstā – papildu iespieddarbi; iespieddarbi vai papildu 

iespieddarbi tālāk tekstā arī – darbi), ja PUSES par šādiem papildu iespieddarbiem ir 

vienojušās līgumā noteiktajā kārtībā. 

1.3. Darbu izpilde ietver papīra iegādi, krāsu dalījuma sagatavošanu, izmantojot 

PASŪTĪTĀJA iesniegtos IBM un MAC operētājsistēmu PS failus un pēc 

nepieciešamības vienā izdevumā savietojot IBM operētājsistēmu programmu 

MS Publisher, Adobe Photoshop, CorelDraw un InDesign vai citu programmu failus, 

digitālo krāsu paraugnovilkumu izgatavošanu, izdevumu iespiešanu, apstrādi (lakošanu, 

apgriešanu, rievošanu, locīšanu u.tml.) un piegādi PASŪTĪTĀJAM.  

1.4. PASŪTĪTĀJS saglabā tiesības līguma darbības laikā slēgt līgumus par poligrāfijas 

un reprogrāfijas pakalpojumiem ar citiem izpildītājiem. 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

 

2.1. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veic darbus 1 (vienu) gadu pēc 

līguma spēkā stāšanās. 

2.2. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līguma saistību 

pilnīgai izpildei. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

 

3.1. Lai veiktu izdevuma iespieddarbus, PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM 

pieprasījumu, nosūtot to uz e-pasta adresi [..]. 

3.2. Lai veiktu papildu iespieddarbus, PUŠU kontaktpersonas iepriekš elektroniskā 

sarakstē vienojas par papildu iespieddarbu apjomu, izpildes termiņu un maksu par papildu 

iespieddarbu izpildi, ievērojot nosacījumu, ka kopējā atlīdzība (bez PVN), kuru pēc visu 
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līguma ietvaros veikto darbu izpildes saņem IZPILDĪTĀJS, nedrīkst būt vairāk nekā par 

10% (desmit procentiem) lielāka par IZPILDĪTĀJA iepirkumā Nr. LB/2016/115 

piedāvātajām kopējām iespiedizmaksām (bez PVN). 

3.3. PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM izdevuma materiālus (failu un maketu). 

Maketu darbu izpildes vietā nogādā IZPILDĪTĀJA kurjers. Failu PASŪTĪTĀJS novieto 

uz IZPILDĪTĀJA servera, nosūta pa e-pastu vai nogādāšanai darbu izpildes vietā datu 

nesējā nodod IZPILDĪTĀJA kurjeram. 

3.4. Darbu izpildes laiks sākas nākamajā darbadienā pēc izdevuma materiālu iesniegšanas 

IZPILDĪTĀJAM. 

3.5. Darbu izpildei IZPILDĪTĀJS izmanto savu tehnisko nodrošinājumu.  

3.6. IZPILDĪTĀJS nodrošina iespēju PASŪTĪTĀJA attiecīgā izdevuma māksliniekam 

veikt autoruzraudzību šā izdevuma iespieddarbu laikā. 

3.7. Pirms izdevuma piegādes IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai 

2 (divus) izdevuma paraugeksemplārus, nodrošinot paraugeksemplāru krāsu atbilstību 

iepriekš IZPILDĪTĀJA sagatavotajam un PASŪTĪTĀJA akceptētajam digitālajam krāsu 

paraugnovilkumam. 

3.8. PASŪTĪTĀJS 1 (vienas) darbadienas laikā pēc izdevuma paraugeksemplāru 

saņemšanas pārbauda to atbilstību līguma prasībām un, tos parakstot, akceptē vai iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu tos akceptēt. 

3.9. PASŪTĪTĀJA atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš izdevuma 

paraugeksemplāru trūkumus un atkārtoti iesniedz izdevuma paraugeksemplārus 

PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai, un PASŪTĪTĀJS atkārtoti izpilda līguma 3.8. punkta 

prasības.  

3.10. Darbu izpildes laiks neietver laiku, kas nepieciešams PASŪTĪTĀJAM izdevuma 

paraugeksemplāru saskaņošanai. 

3.11. IZPILDĪTĀJS piegādā PASŪTĪTĀJAM akceptētajiem izdevuma 

paraugeksemplāriem identisku izdevumu. 

3.12. IZPILDĪTĀJS piegādā PASŪTĪTĀJAM izdevumu K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā. 

3.13. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs piegādāt PASŪTĪTĀJAM izdevumu pa daļām. 

3.14. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt atbilstoša apakšuzņēmēja iesaistīšanu līguma izpildē 

tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

68. panta nosacījumiem. 

 

4. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

4.1. Vienlaikus ar izdevuma (izdevuma daļas) piegādi IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu piegādi apliecinošu dokumentu. 

PASŪTĪTĀJS paraksta piegādi apliecinošo dokumentu, apliecinot izdevuma (izdevuma 

daļas) saņemšanas faktu. 

4.2. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc izdevuma (izdevuma daļas) 

saņemšanas pārbauda izdevuma (izdevuma daļas) atbilstību līguma prasībām. 

4.3. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē izdevuma (izdevuma daļas) trūkumus, kas pēc 

PASŪTĪTĀJA ieskatiem neliedz izdevumu (izdevuma daļu) izmantot, PASŪTĪTĀJS 

pieņem izdevumu (izdevuma daļu) ar trūkumiem un 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 

izdevuma (izdevuma daļas) saņemšanas rakstiski paziņo par to IZPILDĪTĀJAM. 

4.4. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē izdevuma (izdevuma daļas) trūkumus, kas pēc 

PASŪTĪTĀJA ieskatiem liedz izdevumu (izdevuma daļu) izmantot, PASŪTĪTĀJS 

5 (piecu) darbadienu laikā pēc izdevuma (izdevuma daļas) saņemšanas iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu to pieņemt. 

4.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš izdevuma (izdevuma daļas) trūkumus un nodod izdevumu 
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(izdevuma daļu) PASŪTĪTĀJAM, kā arī iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu rēķinu. 

4.6. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc izdevuma saņemšanas pārbauda 

izdevuma atbilstību līguma prasībām un to pieņem, parakstot rēķinu, vai iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu to pieņemt. 

 

5. MAKSA PAR DARBU IZPILDI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

5.1. Maksu par iespieddarbu izpildi nosaka saskaņā ar IZPILDĪTĀJA finanšu 

piedāvājumu (līguma pielikums), piemērojot spēkā esošo PVN likmi. 

5.2. Maksu par papildu iespieddarbu izpildi nosaka līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. 

5.3. Maksa par darbu izpildi ietver maksu par papīra iegādi, krāsu dalījuma sagatavošanu, 

digitālo krāsu paraugnovilkumu izgatavošanu, izdevuma iespiešanu, apstrādi (lakošanu, 

apgriešanu, rievošanu, locīšanu u.tml.) un piegādi PASŪTĪTĀJAM. 

5.4. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par darbu izpildi 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc visa izdevuma pieņemšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

 

6.1. Ja IZPILDĪTĀJS pārsniedz kādu no līguma pielikumā minētajiem iespieddarbu 

izpildes termiņiem vai līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā pielīgto papildu iespieddarbu 

izpildes termiņu, par katru nokavēto darbu izpildes kalendāro dienu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no attiecīgā izdevuma kopējās 

maksas par darbu izpildi, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no 

attiecīgā izdevuma kopējās maksas par darbu izpildi. 

6.2. Ja PASŪTĪTĀJS saskaņā ar līguma 4.3. punktu pieņem izdevumu (izdevuma daļu) 

ar trūkumiem, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par izpildīto darbu apjomu, 

proporcionāli samazinot kopējo samaksu par attiecīgā izdevuma darbu izpildi, ja 

pieņemta daļa izdevuma tirāžas, un IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no attiecīgā izdevuma kopējās maksas par darbu izpildi. 

6.3. Ja IZPILDĪTĀJS kavē izdevuma (izdevuma daļas) piegādi, PASŪTĪTĀJAM ir 

tiesības vienpusēji atteikties no nokavētā izdevuma (izdevuma daļas) piegādes, rakstiski 

paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas samaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no attiecīgā izdevuma kopējās maksas par darbu izpildi. 

6.4. IZPILDĪTĀJAM līgumsods jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

6.5. Par katru nokavēto maksājuma kalendāro dienu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma 

summas, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no attiecīgā nokavētā 

maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina 

saņemšanas dienas. 

6.6. Ja nokavēts kāds no līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes 

termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 
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7. KONFIDENCIALITĀTE 

 

7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski 

pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. 

7.2. Līguma 7.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas 

citādi. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī 

pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi). 

8.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

8.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu.  

 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA  

 

9.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu un 

neatlīdzinot nekādus zaudējumus, rakstiski paziņojot par to PASŪTĪTĀJAM, šādos 

gadījumos: 

9.1.1. PASŪTĪTĀJS vismaz 2 (divos) pasūtījumos vismaz 2 (divas) reizes iesniedzis 

IZPILDĪTĀJAM atteikumu akceptēt izdevuma paraugeksemplārus; 

9.1.2. PASŪTĪTĀJS vismaz 2 (divu) izdevumu darbu izpildē iesniedzis IZPILDĪTĀJAM 

atteikumu pieņemt izdevumu (izdevuma daļu); 

9.1.3. IZPILDĪTĀJS vismaz 1 (viena) izdevuma darbu izpildē nav nodrošinājis līguma 

3.6. punkta prasību izpildi; 

9.1.4. tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 9.1.1., 9.1.2. vai 

9.1.3. punktu, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no IZPILDĪTĀJA iepirkumā Nr. LB/2016/115 

piedāvātajām kopējām iespiedizmaksām, kurām pieskaitīts PVN. 

9.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu un 

neatlīdzinot nekādus zaudējumus, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM 1 (vienu) 

mēnesi iepriekš. 

9.4. PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi 

turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

9.5. Līdz līguma izbeigšanai PUSES veic savstarpējos norēķinus. 
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10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

 

10.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 

izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

10.2. Līgums sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

11.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

11.1.1. iesniegt līguma 3.1. punktā noteikto pieprasījumu – [..]; 

11.1.2. līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņot papildu iespieddarbu apjomu, 

izpildes termiņu un maksu par papildu iespieddarbu izpildi, akceptēt vai noraidīt līguma 

3.8. punktā minētos izdevuma paraugeksemplārus, parakstīt līguma 4.1. punktā noteikto 

piegādi apliecinošo dokumentu, parakstīt līguma 4.3. punktā noteikto paziņojumu, 

parakstīt līguma 4.4. un 4.6. punktā minēto motivēto atteikumu, parakstīt līguma 

4.6. punktā minēto rēķinu, parakstīt līguma 6.3. punktā minēto paziņojumu – [..]. 

11.2. Līguma izpildē IZPILDĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt IZPILDĪTĀJA darbinieks [..]. 

11.3. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

11.4. Līguma pielikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

11.5. Līgums uzrakstīts uz 9 (deviņām) lapām, t.sk. pielikums uz 4 (četrām) lapām, 

2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie 

IZPILDĪTĀJA. 

 

12. PUŠU REKVIZĪTI 

 

12.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļu maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV 90000158236.  

Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

12.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "DARDEDZE HOLOGRĀFIJA" Mazā Rencēnu ielā 12. Rīgā, 

LV-1073, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

Nr. 40003270251 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības 

nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV40003270251.  

Norēķinu konts AS "Citadele banka" Nr. LV81 PARX 0001 3751 2000 5, 

BIC PARXLV22. 

 

PASŪTĪTĀJS                   IZPILDĪTĀJS 

 

________________________            ________________________ 

R. Jakovļevs          S. Š. Šomase 

 

2016. gada __. ______________                   2016. gada __. ______________ 
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Pielikums 

līgumam Nr. LB-07/2016/542 

(iepirkums Nr. LB/2016/115) 

 

IZPILDĪTĀJS apņemas veikt PASŪTĪTĀJA izdevumu iespieddarbus atbilstoši iepirkuma Nr. LB/2016/115 "Par Latvijas Bankas izdevumu 

iespieddarbiem" noteikumu prasībām par šādu cenu. 

 

Nr. 

p.k. 

Izdevums Formāts, druka Tirāža 

(eks.) 

Krāsu skaits  Papīrs** Iespieddarbu 

maksimālais 

izpildes laiks 

(darbadienas) 

Vienas tirāžas 

izmaksas (euro; 

bez PVN) 

Tirāžu skaits  Kopā (euro; bez 

PVN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Kolekcijas 

monētas 

apliecinājums 

170 mm × 52 mm; 

2 locījumi; abpusēja 

druka 

10 500 1 + 1 Key Kolor Recycled 

Particle Snow 170 g/m2 

3 [..] 3 [..] 

2. Kolekcijas 

monētas 

apliecinājums 

170 mm × 52 mm; 

2 locījumi; abpusēja 

druka 

7 500 1 + 1 Key Kolor Recycled 

Particle Snow 170 g/m2 

3 [..] 1 [..] 

3. Kolekcijas 

monētas 

apliecinājums 

170 mm × 52 mm; 

2 locījumi; abpusēja 

druka 

5 200 1 + 1 Key Kolor Recycled 

Particle Snow 170 g/m2 

3 [..] 3 [..] 

4. Kolekcijas 

monētas 

apliecinājums 

170 mm × 52 mm; 

2 locījumi; abpusēja 

druka 

3 200 1 + 1 Key Kolor Recycled 

Particle Snow 170 g/m2 

3 [..] 1 [..] 

5. Kolekcijas 

monētas 

buklets 

298 mm × 210 mm; 

2 locījumi; abpusēja 

druka 

11 000 6 + 6; 

spīdīgā 

ofsetlaka 

Galerie Art Gloss 

170 g/m2 

5 [..] 3 [..] 

6. Kolekcijas 

monētas 

buklets 

298 mm × 210 mm; 

2 locījumi; abpusēja 

druka 

10 000 6 + 6; 

spīdīgā 

ofsetlaka 

Galerie Art Gloss  

170 g/m2 

4 [..] 1 [..] 

7. Kolekcijas 

monētas 

buklets 

298 mm × 210 mm; 

2 locījumi; abpusēja 

druka 

7 000 6 + 6; 

spīdīgā 

ofsetlaka 

Galerie Art Gloss  

170 g/m2 

4 [..] 2 [..] 
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Nr. 

p.k. 

Izdevums Formāts, druka Tirāža 

(eks.) 

Krāsu skaits  Papīrs** Iespieddarbu 

maksimālais 

izpildes laiks 

(darbadienas) 

Vienas tirāžas 

izmaksas (euro; 

bez PVN) 

Tirāžu skaits  Kopā (euro; bez 

PVN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Kolekcijas 

monētas 

buklets 

298 mm × 210 mm; 

2 locījumi; abpusēja 

druka 

4 000 6 + 6; 

spīdīgā 

ofsetlaka 

Galerie Art Gloss  

170 g/m2 

4 [..] 1 [..] 

9. Brošūra par 

Latvijas 

Bankas eiro 

monētām 

(2014–2017) 

400 mm × 200 mm 

(16 lpp. ar 1 locījumu 

un 2 skavām) 

2 000 6 + 6; 

matētā 

ofsetlaka 

Galerie Art Silk 

200 g/m2 

5 [..] 1 [..] 

10. Buklets par 

Latvijas 

Bankas eiro 

monētām 

A3; 1 locījums 2 000 6 + 6; 

spīdīgā 

ofsetlaka 

Galerie Art Silk 

200 g/m2 
4 [..] 1 [..] 

11. Buklets par 

Latvijas 

Bankas eiro 

monētām  

600 mm × 210 mm; 

5 locījumi 

2 000 6 + 6; 

matētā 

ofsetlaka 

Galerie Art Silk 

170 g/m2 
4 [..] 2 [..] 

12. Buklets par 

Latvijas 

Bankas eiro 

monētu 

komplektiem 

A5, abpusēja druka 10 000 CMYK + 

CMYK; 

matētais 

lamināts 

Tom & Otto Silk 

200 g/m2 
5 [..] 1 [..] 

13. Konferences 

programma  

210 mm × 297 mm; 

2 locījumi  

400 6 un UV  

laka + 6; 

matētā 

ofsetlaka 

Galerie Art Silk 

170 g/m2  

4 [..] 2 [..] 

14. Konferences 

piespraudes 

90 mm × 54 mm; 

6 dalījumi 

500 6 + 0; 

matētā 

ofsetlaka 

Galerie Art Silk 

200 g/m2  

4 [..] 1 [..] 
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Nr. 

p.k. 

Izdevums Formāts, druka Tirāža 

(eks.) 

Krāsu skaits  Papīrs** Iespieddarbu 

maksimālais 

izpildes laiks 

(darbadienas) 

Vienas tirāžas 

izmaksas (euro; 

bez PVN) 

Tirāžu skaits  Kopā (euro; bez 

PVN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Informatīvā 

lapa  

A4; perforācijas josla 5 500 CMYK un 

matētā 

ofsetlaka 

+ 0  

Arctic Volume White 

150 g/m2 

5 [..] 1 [..] 

16. Informatīvā 

lapa  

A3; 1 locījums 400 CMYK + 

CMYK; 

matētā 

ofsetlaka 

Galerie Art Silk 

170 g/m2 

5 [..] 2 [..] 

17. Ielūgums  420 mm × 99 mm; 

1 locījums 

150 6 + 2; 

matētā 

ofsetlaka; 

UV laka 

Rives Basane 250 g/m2 

vai tml. 

4 [..] 1 [..] 

18. Ielūgums 420 mm × 210 mm; 

1 locījums 

450 6 + 2; 

matētā 

ofsetlaka; 

UV laka 

Rives Basane 250 g/m2 

vai tml. 

4 [..] 1 [..] 

19. Ielūgums 420 mm × 210 mm; 

1 locījums 

150 Abpusēja 

digitālā 

druka 

Xerox Colotech + Silk 

Coated 250 g/m2  

2 [..] 2 [..] 

20. Ielūgums 210 mm × 296 mm; 

1 locījums 

250 Abpusēja 

digitālā 

druka 

Xerox Colotech + Silk 

Coated 280 g/m2 

2 [..] 2 [..] 

21. Plakāts A3 60 Digitālā 

druka 

Xerox Colotech + Gloss 

Coated 210 g/m2  

2 [..] 1 [..] 

22. Uzlīmes ar 

pasākuma 

logo  

80 mm × 155 mm 50 Digitālā 

druka 

Pašlīmējošais papīrs 

Raflatac Lasersilk HS  

1 [..] 1 [..] 
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Nr. 

p.k. 

Izdevums Formāts, druka Tirāža 

(eks.) 

Krāsu skaits  Papīrs** Iespieddarbu 

maksimālais 

izpildes laiks 

(darbadienas) 

Vienas tirāžas 

izmaksas (euro; 

bez PVN) 

Tirāžu skaits  Kopā (euro; bez 

PVN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. Informatīvs 

izdevums 

latviešu, 

krievu un 

angļu valodā 

A4 20 000 + 

8 000 +  

5 000 

 

CMYK + 

CMYK; 

matētais 

lamināts 

Tom & Otto Silk 

200 g/m2 

5 [..] 1 [..] 

24. Informatīvs 

buklets 

A4 ar 2 locījumiem; 

abpusēja druka 

1 500 CMYK + 

CMYK; 

spīdīgā 

ofsetlaka 

Galerie Art Gloss 

170 g/m2 

3 [..] 1 [..] 

25. Informatīva 

lapa 

A5; abpusēja druka 400 CMYK + 

CMYK; 

matētais 

lamināts 

Tom & Otto Silk 

200 g/m2 

5 [..] 1 [..] 

26. Brošūra A3 (16 lpp. ar 

1 locījumu un 

2 skavām) 

1 000 Vākam 

CMYK, 

melna, 

zelta, 

sudraba + 

0; spīdīgā 

ofsetlaka; 

iekšlapām 

CMYK + 

CMYK; 

spīdīgā 

ofsetlaka 

Vākam Artic Matt 

200 g/m2; 

iekšlapām Artic Matt 

130 g/m2 

5 [..] 2 [..] 

Iespiedizmaksas kopā (euro; bez PVN) 16,083.00 

 

* Tirāža un to skaits, kā arī citi izdevumu parametri līguma izpildes laikā var tikt mainīti saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pieprasījumu. 

 


