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SATURS
Formas veste
 Formas papildelementi
 Logotips
 Korporatīvās krāsas
 Izmēru tabulas
 Cenas
 Sadarbības organizēšana


VESTE
Modeļa apraksts:
•Oranža trikotāžas veste – adīta labiskajā
adījumā ar izšūtu skolas logo.
•V veida kakla izgriezums, apdarināts ar 2
cm platu 2x2 valnīti, kas sastāv no 3 krāsu
dekoratīvām svītrām (tumši zaļš, oranžs,
bēšs). Svītru attiecība 2:1:2:1:2.
•Rokriņķi apdarināti ar 2 cm platu 2x2
valnīša apdares maliņu pamatkrāsā.
•Apdares apstrāde veikta kabatiņā.
•Apakšdaļas valnītis 5cm, izpildīts 2x2
valnīša adījumā.
•Skolas logo un dekoratīvās krāsas kakla
izgriezuma apdarē izpildītas vienādās
krāsās.

Izmantotais materiāls:
50% vilna un 50% akrils.
Kopšana:
Ieteicams mazgāt ar rokām 30 – 40 grādus
siltā ūdenī, izstrādājumu izgriežot uz kreiso
pusi.

SVĀRKI

Svārku audums: Viskoze ar poliesteru.
Rūtains, pamatkrāsas zaļa,
tumši zila, ar sarkanām un
dzeltenām krusteniskām svītrām.
Kopšana: mazgāt ar rokām līdz 40
grādiem siltā ūdenī, vai veļas mašīnā,
izgriežot uz kreiso pusi saudzīgā režīmā.

1.

2.

3.

Modeļu apraksts:
1. Faltēti svārki ar teilīti. Teilīša jostas daļā iestrādāta regulējama gumija.
Modeļa sānos iestrādāts rāvējslēdzējs. Teilīti un svāku faltēto daļu atdala ar dekoratīvu lentu pieskaņotā (zaļā) krāsā. Jostas daļā
iestrādāta regulējama gumija. Svārku aizdarē iestrādāts rāvējslēdzis.
2. Balonveida svārki ar teilīti un savilkumu svārku lejas daļā. Teilītis no svārku kuplās daļas atdalīts ar dekoratīvu pieskaņotas (zaļas)
krāsas lentu. Svārku apakšdaļa oderēta. Jostas daļā iestrādāta regulējama gumija. Svārku aizdarē iestrādāts rāvējslēdzis.
3. Svārki trapece ar jostas daļā iestrādātu regulējamu gumiju. Svārku aizdarē iestrādāts rāvējslēdzis.

LOGOTIPS
Formas tērpam var tikt lietots izšūts vai
drukāts skolas logo.
Skolas formas vestei pamatā izmantojams uz
vestes pamat auduma izšūts logo.
Uzraksts “JAUNMĀRUPES SĀKUMSKOLA”
tiek izšūts ar ozolzīļu lapām pieskaņotā zaļā
krāsā, lietojot lielos (UPPERCASE) virsrakstu
burtus, vēlams izmantot “Calibri” vai
analoģiska tipa fontus.
Logotipa izmēri: 6,5 cm x 5 cm

KORPORATĪVĀS KRĀSAS


Skolas formas vestē izmantojamas trīs korporatīvās
krāsas, atbilstoši logotipa pamatelementiem un
oranžajam kā vestes pamatkrāsai.



PANTONE



P 158 - oranžs



P 350 - tumši zaļš



P 726 - bēšs



Ņemot vērā, ka PANTONE katalogi dažādiem materiāliem
atšķiras, kā pamat paraugu krāsas noteikšanai ieteicams
izmantot klāt pievienotos dzijas paraugus.



Atveidojot logotipu uz vestes piedāvājam to izšūt,
saglabājot logotipa pamatkrāsas, atbilstoši skolas
noteiktajām krāsām.

IZMĒRU TABULAS
Izmēru tabula vestēm gatavam izstrādājumam:
116
cm

122
cm

128
cm

134
cm

140
cm

146
cm

152
cm

XS

S

M

L

Garums no augstākā
punkta

40

42

43

45

47

49

51

56

59

65

65

½ Krūšu platums

31

33

34,5

35

38

40

42

42

45

46

52

Izmēru tabula svārkiem gatavam izstrādājumam:
116
cm

122
cm

128
cm

134
cm

140
cm

146
cm

152
cm

XS

S

M

L

Garums no jostasvietas
uz leju

35

35

40

40

40

45

45

45

50

50

50

Vidukļa apkārtmērs

57

58

59

60

61

63

65

67

69

71

73

Gurnu apkārtmērs

66

68

70

74

78

80

83

86

90

94

98

*Visi izmēri uzrādīti centimetros.

CENAS
Izstrādājuma
nosaukums

Cena Ls/skaits
116,122 cm

Cena Ls/skaits
128, 134,140,
146 cm

Cena Ls/skaits
152, XS,S,M, L

+ 30 % pie
pamatsummas

14,50

Veste ar logo

Cena Ls/
individuāls
pasūtījums *

Svārki faltēs,
balons

15

15

17

+ 30 % pie
pamatsummas

Svārki trapece

10

10

12

+ 30 % pie
pamatsummas

T krekls ar Logo

3,50

3,50

4,00

7

7

Polo krekls ar Logo

• Par individuāliem pasūtījumiem tiek uzskatīti visi
tie pasūtījumi, kuri tiek veikti starp pasūtīšanas reizēm un ir
mazākā skaitā nekā 25 gab.
• Visas cenas ir uzrādītas ar PVN 22%.

SADARBĪBAS ORGANIZĒŠANA
Pasūtītājs apstiprina pasūtījuma apjomu un izvēlētos
modeļus.
 Starp Pasūtītāju un Uzņēmēju tiek noslēgts piegādes
līgums, kurā tiek atrunātas sekojošas pozīcijas:











skolas formas komplektācija;
izvēlētie modeļi;
audumu un izejvielu sastāvs;
pamata izmēru tabulas;
pasūtīšanas un izpildes termiņi un biežums;
pasūtīšanas organizatoriskā struktūra;
samaksas kārtība.

PASŪTĪŠANAS PROCESS



Skolā tiek izstādīti skolas formas modeļi. Vestēm no
116 cm – L izmēram tiek sagatavoti prototipi un
organizēta vestu piemērīšana.



Pārējiem formas elementiem tiek organizēta bērnu
mērīšana un individuālo pasūtījumu pieņemšana.

PIEGĀDES TERMIŅI
Uzņēmējs apstiprina, ka pirmreizējais pasūtījums tiks
izpildīts 2 mēnešu laikā no avansa saņemšanas brīža.
 Ņemot vērā, ka bērni 1. klasēs tiek apstiprināti tekošā
gada jūnija mēnesī – Uzņēmējs apņemas nodrošināt
formas tērpu izgatavošanu 1. klašu bērniem līdz
20.augustam, pie nosacījuma, ka skolas vadība līdz
maijam ir informējusi Uzņēmēju par potenciālo
pirmklasnieku skaitu un proporcionālo zēnu/meiteņu
attiecību.)
 Turpmākie kolektīvie pasūtījumi gada vidū tiek izpildīti 1
mēneša laikā no avansa iemaksas dienas.


GARANTIJAS
Uzņēmējs garantē, ka visa līguma darbības laikā
nodrošinās kvalitatīvu un savlaicīgi veiktu pasūtījumu
izpildi;
 Visu sadarbības laiku bez saskaņošanas ar pasūtītāju
netiks mainīta skolas formu modeļi, apstiprinātās krāsas
un izejmateriālu sastāvi;
 Bez pamatojuma un saskaņošanas ar pasūtītāju netiks
mainītas cenas.


