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“Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests” 

 

Nolikums piedāvājumu salīdzināšanai zemākās cenas noteikšanai 

 

Par video materiālu cikla “Braslas stāsti” uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidi, 

vietējās attīstības stratēģijas publicitātes nodrošināšanai Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Vietējās rīcības grupas darbības 

nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” aktivitātes ietvaros (projekts Nr. 16-00-A019.400-

000022). 

 

Identifikācijas numurs Nr. SVVA/2020/IP-1 

 

Straupē, 06.05.2020. 

 

Pasūtītājs: Biedrība Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 

Reģistrācijas numurs: 40008105331 

Juridiskā adrese: Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-

4152 

Biroja adrese: Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, 

LV-4152 

Kontaktpersona Izpilddirektore Līga Kārkliņa  

Kontaktinformācija mob.t. 26137342, 

e-pasts: Liga@brasla.lv 

 

Cenu salīdzināšanas priekšmeta 

nosaukums: 

Video materiālu cikla “Braslas stāsti” 

uzņemšana, sagatavošana un pārraide. 

 

 

1.Piedāvājuma iesniegšana vieta un laiks. 

1.1. Piedāvājums jāiesniedz biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” birojā, adrese: 

Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152 vai Pretendents to paraksta ar drošu 

elektronisko parakstu un laika zīmogu, Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā,  

piedāvājums nosūtāms elektroniski uz e-pastu Liga@brasla.lv  līdz 2020.gada 20. maijam 

plkst. 16.00.   Nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma 

saņemšanu līdz norādītajam laikam norādītajā vietā. 

 

1.2. Piedāvājumi, kuri nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai iesniegti pēc 1.1.punktā norādītā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek pieņemti.  

 1.3. Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav paredzēta. 

1.4. Nolikums ir publiski pieejams biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” mājaslapas 

http://www.brasla.lv sadaļā „Aktualitātes”. Lejupielādējot iepirkuma noteikumus, 

ieinteresētais Pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi iepirkuma komisijas sniegtajai 

http://brasla.lv/
http://brasla.lv/
http://www.brasla.lv/
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papildu informācijai, kas tiek publicēta pasūtītāja mājaslapas http://www.brasla.lv/  sadaļā 

„Aktualitātes” pie iepirkuma noteikumiem. 

1.5. Visu informāciju par cenu noteikšanas norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto personu 

jautājumiem iepirkuma komisija sniedz rakstiski e-pastā: Liga@brasla.lv 

   

1.6. Ieinteresētā persona jautājumus par iepirkuma procedūras nolikumu uzdod rakstveidā, 

adresējot tos biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla”  izpilddirektorei Līgai Kārkliņai 

nosūtot tos uz nolikuma 1.1.punktā norādīto e pastu. 

 

2. Piedāvājuma derīguma termiņš. 

 Piedāvājums stājās spēkā no līguma spēkā stāšanās dienas un tam jābūt spēkā vismaz 

līdz 30.09.2021. Līguma izpildes termiņš: 30.09.2021. 

 

2. Prasības pretendentiem. 

2.1. Par Pretendentu šajā cenu izpētē var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura ir 

iesniegusi piedāvājumu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. Pretendents ir reģistrēts, 

licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt 

pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus Latvijas Republikā.  

2.2. Pretendents līguma izpildi spēj nodrošināt saviem spēkiem, nepieciešamības gadījumā 

iesaistot apakšuzņēmējus.  

2.3. Pretendentam ir līdzvērtīga pieredze raidījumu uzņemšanā, sagatavošanā un pārraidē.  

2.4. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

2.4.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas 

vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta 

vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek 

likvidēts; 

2.4.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 

datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto 

līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 

150 euro. 

 

3. Piedāvājuma cena un valūta 

3.1.Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu vienam video 

materiālu raidījumam bez PVN,  PVN summu un kopējā summa.  

3.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:  

3.2.1. raidījuma uzņemšanas izmaksas;  

3.2.2. raidījuma sagatavošanas izmaksas;  

3.2.3. raidījuma Vislatvijas virszemes bezmaksas apraide vismaz 3 reizes katram video 

materiālam;  

3.2.4. Piedāvājumā norādītās cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā. 

Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar Pakalpojuma uzņemšanu, sagatavošanu un apraidi 

saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības 

http://www.brasla.lv/
http://brasla.lv/
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nodokli – PVN) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar 

tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā. PVN norāda atsevišķi. 

3.4. Paredzamā piedāvājuma līgumcena līdz  EUR 7500,00 bez PVN.  

 

4. Pretendentam dalībai cenas izpētē jāiesniedz: 

4.1. Pieteikums (Pielikums Nr.2) ;  

4.2. Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3), kas sastādīts atbilstoši tehniskajai specifikācijai 

(Pielikums Nr.1);   

4.3.Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona (iesniedzams tās 

oriģināls vai saskaņā ar spēkā esošās likumdošanas normatīviem aktiem apliecināta kopija).  

4.4. Apliecinājums par pieredzi apliecinoši dokumenti (piemēram, līgumi, akti u.c. ārējas 

izcelsmes dokumenti) ar norādi uz publiski pieejamu pretendenta sagatavotu gala produktu 

(2.3. punkta prasības).  

4.5. Pretendents ir tiesīgs iekļaut piedāvājumā, papildus iepriekš minētajiem, citus 

dokumentus, ja tie var sniegt Pasūtītājam nozīmīgu informāciju attiecībā uz Pretendentu un 

tā piedāvājumu. 

 

5.Piedāvājumu iesniegšanas un noformēšanas kārtība. 

5.1.Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā 1.punktā norādītajā 

termiņā un atbilstoši Pielikumam Nr.3 “Finanšu piedāvājums” un tam jāatbilst tehniskajai 

specifikācijai (Pielikums Nr.1). 

5.2. Piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai 

dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.  

5.3.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju 

apliecinošus dokumentus var iesniegt citā valodā. Citā valodā sagatavotajiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

5.4. Visos pretendenta atlases dokumentos pretendenta nosaukumam un rekvizītiem ir 

jāatbilst pretendenta reģistrācijas apliecībā minētajam. 

5.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu un tikai par visu iepirkuma 

priekšmeta apjomu. 

5.6. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu pēdējai 

iesniegšanas dienai. 

 

6. Piedāvājumu vērtēšana. 

6.1. Pasūtītāja iepirkuma komisija pārbaudīs, vai pretendenti iesnieguši visus prasītos 

dokumentus. Ja piedāvājumā trūks kāds no prasītajiem dokumentiem, attiecīgais 

piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs iepirkuma nolikumam. 

6.2. Pasūtītāja iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehniskajai 

specifikācijai, ja piedāvājums nebūs atbilstošs, tas tiks noraidīts kā neatbilstošs nolikumam. 

6.3. Pasūtītāja iepirkuma komisija vērtēs pretendentu Pasūtījuma izpildes aprakstus 

(piedāvājumus). Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas piedāvājis 

tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar viskvalitatīvāko aprakstu par pasūtījuma 

izpildes metodēm, laika grafiku, veicamajiem darbiem, un saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu.   

6.4. Ja pasūtītāja iepirkuma komisija līdzvērtīgi novērtēs divus vai vairākus piedāvājumus, 

līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam pretendentam, kas piedāvājis zemāko cenu. 
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6.5. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, 

iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu 

paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. 

6.6. Ja, izvērtējot pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka 

pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj 

noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un noraida 

to. 

6.7. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu triju 

darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta 

pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam iepirkumu komisijas lēmumu, kā 

arī mājaslapā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju lēmumam. 

 

6.8. Izvērtēšanas rezultāti Pretendentiem tiks izsūtīti uz piedāvājumos norādītajām 

elektroniskajām pasta adresēm, kā arī informācija ievietota biedrības mājas lapas 

http://www.brasla.lv/ sadaļā “Aktualitātes”.  

 

7.Līguma slēgšana. 

7.1. Pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu, kas iesniedzis 

Pasūtītāja prasībām atbilstošu viszemākās cenas piedāvājumu, pamatojoties uz iesniegto 

piedāvājumu par attiecīgo iepirkuma priekšmetu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem. 

 

 

 

Biedrības izpilddirektore    L. Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasla.lv/
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Pielikums Nr.1 

CENU APTAUJAS Nr. SVVA/2020/IP-1 TEHNISKĀ 

SPECIFIKĀCIJA 

Par video materiālu cikla “Braslas stāsti” uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidi, 

vietējās attīstības strātēģijas publicitātes nodrošināšanai Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Vietējās rīcības grupas darbības 

nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” aktivitātes ietvaros (projekts  Nr. 16-00-

A019.400-000022). 

 

1. Pasūtītājs: Biedrība Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 

2. Reģistrācijas numurs: 40008105331 

3. Pasūtītāja adrese: Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-

4152 

4. Pasūtītāja kontaktinformācija Izpilddirektore Līga Kārkliņa  

mob.t. 26137342, 

e-pasts: Liga@brasla.lv 

 

5. iepirkuma priekšmeta nosaukums: Video materiālu cikls “Braslas stāsti” 

uzņemšana, sagatavošana un pārraide 

 

6. Piegādes vieta: Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-

4152 

7. Piegādes laiks: 20.05.2020. 

8. Piedāvājuma derīguma termiņš: 30.09.2021. 

9. Cenu veidošanās rādītāji: Summa (EUR) bez PVN  

21% PVN (EUR) 

Kopā (EUR) 

10. Piedāvājuma izvēles nosacījumi Zemākā cena 

 

Informācija par iepirkuma priekšmetu 
Tabula (1) 

Raidījumu cikla uzņemšana un 

sagatavošana par biedrības 

Vidzemes lauku partnerība 

“Brasla” teritorijā īstenotiem 

ELFLA (LEADER) 

projektiem :  

Nofilmēt un izveidot 8 (astoņu) raidījumu  ciklu “Braslas stāsti”. 

Katrā raidījumā iekļaut vispārējo informāciju par biedrības 

Vidzemes lauku partnerība “Brasla”  darbību un tās teritorijā 

realizētajiem ELFLA LEADER projektiem saskaņā ar biedrības 

izstrādāto sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2014.-

2020. gadu periodam.  

Tiek veidoti raidījumi par tēmām:   

- Uzņēmējdarbības projekti;  

- Sabiedriskā labuma projekti;  

Katra raidījuma  garums:  No 20 līdz 24 minūtēm,   

Apraidīšanas nosacījumi:  Nodrošināt Vislatvijas virszemes bezmaksas apraidi vismaz 3 

reizes katram raidījumam  

http://brasla.lv/
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Raidījumu tehniskie 

parametri:  
• Raidījuma tehniskie parametri jānodrošina atbilstoši TV 

prasībām, kā arī lietošanai internetā, populārākajos  failu 

formātos un dažādos kvalitātes (failu lieluma) līmeņos. 

• Video materiāls sastāv no astoņiem atsevišķiem raidījumiem 

par īstenotiem LEADER projektiem (ievadsižets, nobeiguma 

sižets). 

• Sagatavot raidījumus izmantošanai un ievietošanai, mājaslapā, 

sociālajos tīklos un USB atmiņas kartēs/DVD ar  iespēju 

lejuplādēt. 

Valoda Latviešu valodas teicējs (vadītājs) 

Raidījuma grafikas daļas 

izstrāde, ievietošana video 

sižetā:  

Katram raidījumam izstrādātas sižeta grafikas (kartes, 

diagrammas), līdz vienas minūtes garumā, iepriekš to saskaņojot 

ar Pasūtītāju.  

Izveidoto raidījumu 

ievietošana vietnē 
www.youtube.com  

Raidījumi pieejami www.youtube.com  

Uzfilmēto raidījumu nodošana 

pasūtītājam:  

Nodot sagatavoto materiālu ārējā datu nesēja formātā (DVD vai 

citā formātā), biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 

īpašumā pēc darba izpildes (pēc katra raidījuma sagatavošanas).  

Cita informācija:  Darba izpildītājam nodrošināt filmēšanas scenāriju un visu video 

saturisko pusi pēc biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 

prasībām.  

Katra raidījuma beigās jānodrošina ELFLA publicitātes 

prasības:  tiek izvietoti obligātie logo un atsauces vadoties pēc 

vizuālās identitātes vadlīnijām un biedrības Vidzemes lauku 

partnerība “Brasla” logo. 

Vadlīnijas pieejamas: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-

identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/   
 

Papildus iesniedzamie 

dokumenti: 

Apliecinājums par līdzšinējo pieredzi raidījumu uzņemšanā, 

sagatavošanā un pārraidē 

Kā arī norādīt vai pretendents ir PVN maksātājs. 

Cenas veidojošie rādītāji:  Cenu norādīt bez PVN, 21% PVN (ja attiecināms), kopējā 

summa 

Plānotais darba izpildes laiks 01.06.2020. – 30.09.2021.  

Prasības piedāvājuma 

noformējumam:  

Atbilstoši piedāvājuma tabulai pielikumā Nr.1.  

 

11. Piedāvājums jāiesniedz biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” birojā, adrese: 

Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152 vai Pretendents to paraksta ar drošu 

elektronisko parakstu un laika zīmogu, Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā,  

piedāvājums nosūtāms elektroniski uz e-pastu Liga@brasla.lv  līdz 2020.gada 20. maijam 

plkst. 16.00 

 

2020.gada 06. maijs 

Biedrības izpilddirektore    L. Kārkliņa 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/
http://brasla.lv/
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Pielikums Nr.2  

 

PIETEIKUMS 

Dalībai par cenu izpēti Video materiālu cikla “Braslas stāsti” uzņemšanu, sagatavošanu 

un pārraidi, vietējās attīstības stratēģijas publicitātes nodrošināšanai Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Vietējās rīcības grupas darbības 

nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” aktivitātes ietvaros (projekts Nr. 16-00-A019.400-

000022). 

 

Pretendents  

 

Reģistrēts (kur, kad, reģistrācijas Nr.)  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese  

Biroja adrese  

Fakss, E-pasta adrese  

Bankas rekvizīti  

Kontaktpersona  

(vārds, uzvārds, amats, telefona 

numurs) 

 

 

Apliecinām, ka:  

1. apņemamies ievērot visas cenas izpētes tehniskās specifikācijas un tās pielikumu prasības 

un piekrītam visām izvirzītajām prasībām un noteikumiem;  

2. piedāvājums pilnā apmērā ietver Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības;  

3. nepastāv tādi apstākļi, kuri liegtu piedalīties cenu izpētē un pildīt nolikuma un tā 

pielikumos norādītās prasības;  

4. šis piedāvājums ir spēkā līdz 30.09.2021.;  

5. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai;  

6. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;  

7. visas pieteikumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas un precīzas.  

 

2020.gada _____. ____________ 

 

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:  

___________________      ________________                         _____________________  

 vārds, uzvārds   amats     paraksts  
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Pielikums Nr.3 

Finanšu piedāvājums 

Video materiālu cikla “Braslas stāsti” uzņemšana, sagatavošanu un pārraide 

Pretendenta nosaukums:   

 

Reģistrācijas numurs:  

 

 

Adrese: 

 

 

Kontaktpersona:  

 

 

Kontaktinformācija:  

 

 

Iepirkuma priekšmets: 

Video materiālu cikla “Braslas stāsti” uzņemšana, 

sagatavošana un pārraide,  

 (vismaz 8 raidījumu cikls, katrs no 20 līdz 24 minūtes garš) 

Piegādes vieta: 

 

Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152 

Pakalpojuma sniegšanas 

termiņš:  

01.06.2020. – 30.09.2021. 

 

Informācija par piedāvājumu: 

 Pasūtītāja prasības Piedāvājums 

Raidījumu  skaits  8  

Viena raidījuma garums no 20 līdz 24 minūtes  

Raidījuma  formāts 
MPG vai cits formāts, kas atbilst TV 

apraides prasībām  

 

Raidījuma ievietošanas 

iespējas sociālajos tīklos, 

mājas lapās; 

Jānodrošina   

Apraidīšanas skaits vienam 

raidījumam 

3 reizes  

Apraides teritorija  
Vislatvijas virszemes bezmaksas 

apraidi 

 

Sižeta grafikas daļas 

izstrāde, ievietošana 

raidījumā 

8 raidījumi 

-kartes, diagrammas, līdz 1minūtes 

garumā, iepriekš to saskaņojot ar 

Pasūtītāju. 

 

Raidījumu pieejamība 
www.youtube.com  

Jānodrošina   

Sagatavotā raidījuma 

Pasūtītājam  

Jānodrošina ieraksts, DVD vai citā 

ārējā datu nesējā ar iespēju lejuplādēt;  

 

Cita informācija: 

Darba izpildītājam nodrošināt filmēšanas 

scenāriju un visu video saturisko pusi pēc 

biedrības Vidzemes lauku partnerība 

“Brasla” prasībām. 

 

http://www.youtube.com/
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Katra raidījuma beigās jānodrošina 

ELFLA publicitātes prasības:  tiek izvietoti 

obligātie logo un atsauces vadoties pēc 

vizuālās identitātes vadlīnijām un 

biedrības Vidzemes lauku partnerība 

“Brasla” logo. 

Vadlīnijas pieejamas: 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-

vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-

(2014-2020-gadam)/   

 

Papildus iesniedzamie 

dokumenti: 

Apliecinājums par līdzšinējo pieredzi 

raidījumu uzņemšanā, sagatavošanā un 

pārraidē 

 

Norādīt vai pretendents ir PVN maksātājs.  

   

Piedāvātā cena atbilstoši tehniskajai specifikācijai:  

Cena, 1 raidījumam 

Kopējā cena (8 raidījumi), 

bez PVN, EUR 

  

21% PVN, ja attiecināms, 

EUR 

  

Summa kopā, EUR    

 

Vieta:   

Datums: 2020.gada “____”.__________________ 

 

Piedāvājumu sastādīja:  
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http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/
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