
 Kāzu foto pakalpojumu komplekts 

«Starta» 

- Konsultācija; 
- Fotografēšana līdz 3 st.; 
- ≥ 200 fotogrāfijas; 
- USB zibatmiņa; 
- fotoalbums “Easy Book”; 
- slēgta fotogalerija. 

 
5.lpp. 

Kāzu fotopakalpojumu komplekts 
«Standarta» 

- Konsultācija; 
- 10-15 fotografēšanas st.; 
- ≥ 500 fotogrāfijas; 
- USB zibatmiņa; 
- fotoalbums“Easy Book”; 
- slēgta fotogalerija. 

 
5.lpp. 

Kad savienojas mīlestība un meistarība, 
varam sagaidīt šedevru. 

Kāzu foto pakalpojumu komplekts 

«Ekstra + 
fotoalbums » 

- Kāzu fotografēšana; 
- fotoalbuma dizains; 
- Liels fotoalbums; 
- USB zibatmiņa; 
- fotoalbums “Easy Book”; 
- slēgta fotogalerija. 

6.lpp. 

Dž.Raskins 

fotogrāfs 
 SERGEJS SKOPINCEVS 

weddingphoto.lv 
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Profesionāla 
kāzu fotografēšana 

 
Kāzas ikvienam pārim ir spilgts un atmiņā paliekošs notikums. 

Mans uzdevums ir mākslinieciski augstā kvalitātē iemūžināt kāzu 
norisi. Fotografēšanas laikā tiek izmantoti, apvienoti dažādi žanri, stili: 
portrets, fotožurnālistika, mākslas un dokumentālais foto.  

Parasti kāzu diena norit vairākos posmos. Katrā no tiem tiek 
izmantots pozētas vai reportāžas fotografēšanas veids, ko raksturo 
neatkārtojams fotogrāfa stils – fotožurnālistika ar mākslas fotogrāfijas 
ievirzi (Fine art  wedding photography). 

Reportāza – tie ir hronoloģisku notikumu spilgtākie brīži, kas 
oemūžināti to kulminācija mirklī.  

Mūsdienīga pozētas fotogrāfija, nav tikai pozēšana 
fotogrāfam, tas ir stāsts par skaistu kāzu dienu, vēstījums par 
laimīgiem un mīlošiem jaunlaulātajiem, tas ir nemākslotas, brīvas 
pozas un žesti, kuros izpaužas patiesas un maigas jūtas vienam pret 
otru. 

Jūsu kāzas unikālas! 
Uzdāviniet sev emocionālu un radošu, tomēr klasisku fotosesiju! 

 
 Jūsu Kāzas un ģimenes fotogrāfs 

Sergejs Skopincevs 
 

 
Zemāk piedāvājumā  dažādas kāzu fotografēšanas paketes.  
Jūsu ērtībai jebkuru pakete var papildināt vai izmainīt konfigurāciju. 
 

Maigais un aikustinošais līgavas sagatavošanās brīdis, satraucošās satikšanās gaidas, laimīgais jāvārds, greznā ceremonija, salda torte un  
dzirkstošais šampanietis – tā ir tradīciju klasika, kas saglabāsies ne tikai atmiņās, bet arī brīnišķīgās fotogrāfijās. 

Klasika – tas, ko gaidām! 
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Līguma noslēgšana.  
Kāzu datuma rezervēšana. 

Izvēloties mani par savu kāzu fotogrāfu, mēs noslēgsim līgumu. 
Kāzu datums tiek rezervēts, kad tiek iemaksāts avanss 100,-€.   

 

Apmaksa 
Apmaksu var veikt gan skaidrā (tiek izrakstīta kvīts), gan ar 

pārskaitījumu (tiek noformēts rēķins). 
 Latvijas iedzīvotajiem: Līgumā norādītā apmaksas summa tiek 

dalīta: avanss un atlikums, kas jānomaksā divās daļās. Atlikuma pirmo 
pusi jāapmaksā fotografēšanas dienā, bet otro – bildes saņemšanas 
brīdī.  

Ārzemniekiem: Līgumā norādītā apmaksas summa tiek dalīta: 
avanss un atlikums, kas jānomaksā divās daļās. Visu atlikumu 
jāapmaksā fotografēšanas dienā. 

 

 Konsultācija  
Tikšnās laikā mēs sastādīsim precīzu kāzu dienas plānu. 

Saskaņosim visu būtisko, kas jums ir svarīgs, piemēram, kas noteikti 
jāfotografē, ko nedrīksts fotografēt, tāpat arī kāzu reliģiskās īpatnības 
u.c. Zinot ceremonijas un banketa norises vietu, rūpīgi izplānosim 
pastaigu, izvēlēsimies labākās filmēšanas vietas.  

Saderinātājiem vienmēr rodas daudz neskaidru jautājumu! 
Bankets, mašīna, pasākuma vadītājs, mūzika, dekorācijas, stils, 
meikaps, viesi, fotografēšanas vietas utt. Atbildu uz visiem jautājumiem 
un sniegšu padomus, ņemot vērā manu pieredzi un jūsu vēlmes. 

Detalizēta konsultācija notiek tikai pēc līguma parakstīšanas. 

Kāzu fotogrāfijas – tās ir skaistas atmiņas par svētkiem. Tajās ir mīlestība, romantīka, laime un pat skumjas un asaras. Tajās dzimst jaunā ģimene – 
jaunā spožā zvaigzne. Fotogrāfijas spēj atklāt visu, ko jūs jūtat, ko redzat, visu, ko vēlaties pateikt viens otram. 
Izbaudiet savus svētkus! 

Emocijas mēs atceramies vienmēr! 
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Galaprodukts 
 
FOTOGRĀFIJAS. Divu nedēļu laikā pēc kāzām tiks izgatavotas 

pirmās 20 apstrādātās fotogrāfijas. Tās jums tiks nosūtītas  elektroniski. 
Kāzu fotogrāfijas izvēlēsies fotogrāfs pēc saviem ieskatiem. Pārējas 
fotogrāfijas, veicot nepieciešamo apstrādi* (krāsu un kontrasta korekciju), 
tiks izgatavoti divu līdz četru mēnešu laikā. 

USB ZIBATMIŅA. Visas fotogrāfijas tiks ierakstītas USB zibatmiņā 
web un print formatā. Print formāta attēliem ir liela izšķirtspēja, tie ir 
paredzēti izdrukām. Web formāta attēlus var aplūkot datorā vai publicēt 
internetā. Zibatmiņa tiks iesaiņota īpaša dizaina kartona kārbiņā, kuras 
krāsa tiks saskaņota ar jūsu «Easy Book» fotoalbuma krāsu . 

FOTOALBUMS «EASY BOOK». Kopā ar pasūtītajām fotogrāfijām 
jūs saņemsiet dāvanu – fotoalbumu «Easy Book» ar fotogrāfa izvēlētajām 
20 fotogrāfijām. Albuma vāciņa krāsu var saskaņot ar jūsu kāzu toņiem. 
Jūsu izvēlei piedāvājam 10 īpaša dizaina kartona toņus ar metāla efektu. 
Varat pasūtīt albuma papildu kopijas. 

SLĒGTA FOTOGALERIJA. Jūsu kāzu fotogrāfiju on-line galerija ar 
drošības paroli. Jūs, jūsu radi un draugi varēs attālināti aplūkot un lejuplādēt 
attēlus (tikai web formatā). 

BILDES SAGLABĀŠANA. Apstrādātās bildes tiek saglabāti  serverī 
līdz vienam gadam. 

 
EKSTRA PAKETE. Kāzu lielo komplektu veido 30 x 30 cm 

fotoalbums ādas iesējumā ar 20 vai 30 atvērumiem. Fotoalbuma 
izgatavošana aizņem 20 darba dienas pēc bildes apstrādes un/vai dizaina 
beigšanas. 

Jebkuru fotoalbumu var pasūtīt neatkarīgi no kāzu fotogrāfijām 
(cenas ir norādītas 8. Lappusē). Jūsu izvēlei piedāvājam sešus albuma 
izmērus un astoņus ādas vāku toņus. 
 Ja vēlaties dāvanu radiem un draugiem, varat pasūtīt lielā izmēra 
albuma mazākas kopijas. 
 
* Īslaicīgas ādas nianses (skrambas, pūtītes) un/vai ādas vai ķermeņa fizioloģiskas 
nianses tiek koriģētas tikai pēc iepriekšēja lūguma par papildmaksu. 
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kāzu foto pakalpojumu komplekts 

«Starta» 300,-€ 
Iekļauts: 

•  Pirmskāzu konsultācija; 

•  Līguma noslēgšana; 

•  Fotografēšana līdz 3 
stundām; 

•  200 un vairāk apstrādātas 
bildes; 

• Visu nosūtīto fotogrāfiju 
apstrāde (krāsu un kontrasta 
korekcija); 

• 20 apstrādātās fotogrāfijas 
divu nedēļu laikā pēc kāzām; 

•USB  zibatmiņa ar  visām 
apstrādātām bildēm 
dekoratīvā kastītē; 

• Fotogrāfijas ar augstu 
izšķirtspēju – izdrukai, un ar 
zemu izšķirtspēju –
apskatīšanai datora monitorā; 

•Dāvanā fotoalbums «Easy 
Book». 

 
 
Fotografēšanas papildstunda  80-€.  
Transporta izdevumi  20,-€/100km.  
Piedāvājums spēkā visā Latvijas 
teritorijā. 

kāzu foto pakalpojumu komplekts 

«Standarta» 800,-€ 
Iekļauts: 

•  Pirmskāzu konsultācija; 

•  Līguma noslēgšana; 

•  Visas kāzu dienas 
fotografēšana (līdz 15 
stundām), no 
līgavas/līgavaiņa ģērbšanās 
līdz mičošanai; 

•  500 un vairāk apstrādātas 
bildes; 

• Visu nosūtīto fotogrāfiju 
apstrāde (krāsu un kontrasta 
korekcija); 

•  20 apstrādātās fotogrāfijas 
divu nedēļu laikā pēc kāzām; 

•USB  zibatmiņa ar  visām 
apstrādātām bildēm 
dekoratīvā kastītē; 

•Dāvanā fotoalbums «Easy 
Book». 

 
Kāzu fotografēšana sākas no 9:00-
10:00 un līdz 24:00-01:00 naktī.  
Ja fotografēšanas ilgums pārsniedz 15 
stundas, tad paildstunda maksa 80-€. 
Transporta izdevumi 20,-€/100km.  
Piedāvājums spēkā visā Latvijas 
teritorijā. 

Papildus: 
• Romantiskā fotosesija «Love 

Story»  

• Kāzu ielūgumi 2,20 €/gab. 

• Fotoalbumi  

• Novēlējumu grāmatas 

•  Fotosesija ar “portatīvu 
fotostudiju” kāzu norises vietā  

• Fotografēšanas paildstunda 
80,-€/st. 

• Personīgā transporta 
izmantošana 20,-€/100km 

• Fotografēšana ārpus Latvijas 

Radoša pieeja kāzu norises iemūžināšanai ļauj izveidot unikālas fotogrāfijas ar  vienreizēju, 
kvalitatīvi jaunu saturu. 

Radošums – unikāls rezultāts! 
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kāzu foto pakalpojumu komplekts  

«Ekstra + Fotoalbums»  
1800,-€ 

Iekļauts: 
v Liels fotoalbums 30x30cm, 30 atvērumi, ādas 

iesējums, kokvilnas aploksne, dāvanu kaste, viena 
iespieduma rinda (personalizācija); 

v Divi fotoalbumi 20x20cm (liela albuma mazās kopijas); 
v Fotoalbuma dizaina izstrāde (maketēšana); 
v Konsultācija; 
v Līguma noslēgšana; 
v Visas kāzu dienas fotografēšana līdz 16 stundām; 
v Fotosesija ar “portatīvu fotostudiju” kāzu norises vietā; 
v No 500-700 un vairāk autorapstrādātas bildes (krāsu 

un kontrasta korekcija);  
v 20 apstrādātas bildes divu nedēļu laikā pēc kāzām;  
v USB  zibatmiņa ar visām apstrādātām bildēm,  print 

un web izmērā, dekoratīvā kastītē; 
v Dāvanā fotoalbums «Easy Book». 
 
Otra iespieduma rinda 5,-€. 
Foto lodziņš uz priekšējā vāka 10,-€. 
Fotografēšanas papildstinda 80,-€/st. 
Transporta izdevumi 20,-€/100km 
Piedāvājums spēkā visā Latvijas teritorijā. 

kāzu foto pakalpojumu komplekts 

«Standarta + Fotoalbums»   
1230,-€ 

 
Iekļauts: 

v Liels fotoalbums 30x30cm, 30 atvērumi, 
ādas iesējums, kokvilnas aploksne, dāvanu 
kaste, viena iespieduma rinda 
(personalizācija); 

v Fotoalbuma dizaina izstrāde (maketēšana); 
v Konsultācija; 
v Līguma noslēgšana; 
v 10-15 fotografēšanas stundas; 
v No 500-700 un vairāk autorapstrādātas 

bildes (krāsu un kontrasta korekcija); 
v 20 apstrādātas fotogrāfijas divu nedēļu laikā 

pēc kāzām; 
v USB  zibatmiņa ar visām apstrādātām bildēm 

dekoratīvā kastītē; 
v Dāvanā fotoalbums «Easy Book». 
 
Otra iespieduma rinda 5,-€. 
Foto lodziņš uz priekšējā vāka 10,-€. 
Fotografēšanas papildstinda 80,-€/st. 
Transporta izdevumi 20,-€/100km 
Piedāvājums spēkā visā Latvijas teritorijā. 

kāzu foto pakalpojumu komplekts 

«Starta + Fotoalbums»  
620,-€ 

Iekļauts: 

v Liels fotoalbums 30x30cm, 20 atvērumi, 
ādas iesējums, kokvilnas aploksne, dāvanu 
kaste, viena iespieduma rinda 
(personalizācija); 

v Fotoalbuma dizaina izstrāde (maketēšana); 
v Konsultācija; 
v Līguma noslēgšana; 
v Fotografēšana līdz 3 stundām; 
v 200 un vairāk autorapstrādātas bildes (krāsu 

un kontrasta korekcija); 
v 20 apstrādātas fotogrāfijas divu nedēļu laikā 

pēc kāzām; 
v USB  zibatmiņa ar visām apstrādātām bildēm 

dekoratīvā kastītē; 
v Dāvanā fotoalbums «Easy Book». 
 
Papildatvērums 10,50€. 
Otra iespieduma rinda 5,-€ 
Foto lodziņš uz priekšējā vāka 10,-€. 
Fotografēšanas papildstinda 80,-€/st. 
Transporta izdevumi 20,-€/100km 
Piedāvājums spēkā visā Latvijas teritorijā. 
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kāzu foto pakalpojumu komplekts  

«Starta + Fotoalbums 25х25сm» 575,-€ 
 
Iekļauts: 

v Fotoalbums 25x25cm, 20 atvērumi, ādas 
iesējums, kokvilnas aploksne, dāvanu kaste, 
viena iespieduma rinda (personalizācija); 

v Konsultācija; 
v Līguma noslēgšana; 
v Fotografēšana līdz 3 stundām; 
v 200 un vairāk autorapstrādātas bildes (krāsu un 

kontrasta korekcija); 
v 20 apstrādātas fotogrāfijas divu nedēļu laikā pēc 

kāzām; 
v USB  zibatmiņa ar visām apstrādātām bildēm, 

dekoratīvā kastītē; 
v Fotoalbuma dizaina izstrāde (maketēšana); 
v Dāvanā fotoalbums «Easy Book». 
Papildatvērums 9,50€  
Otra iespieduma rinda 5,-€ 
Foto lodžiņš uz priekšējā vāka 10,-€ 
Papildstunda 80,-€/st. 
Transporta izdevumi  20,-€/100km  
Piedāvājums spēkā visā Latvijas teritorijā. 

kāzu foto pakalpojumu komplekts  

«Starta + Fotoalbums 20х20сm» 510,-€ 
 
Iekļauts: 

v Fotoalbums 20x20cm, 20 atvērumi, ādas  
iesējums, kokvilnas aploksne, dāvanu kaste, viena 
iespieduma rinda (personalizācija); 

v Konsultācija; 
v Līguma noslēgšana; 
v Fotografēšana līdz 3 stundām; 
v 200 un vairāk autorapstrādātas bildes (krāsu un 

kontrasta korekcija); 
v 20 apstrādātas fotogrāfijas divu nedēļu laikā pēc 

kāzām; 
v USB  zibatmiņa ar visām apstrādātām bildēm, 

dekoratīvā kastītē; 
v Fotoalbuma dizaina izstrāde (maketēšana); 
v Dāvanā fotoalbums «Easy Book». 
Papildatvērums 7,50€  
Otra iespieduma rinda 5,-€ 
Foto lodžiņš uz priekšējā vāka 10,-€ 
Papildstunda 80,-€/st. 
Transporta izdevumi  20,-€/100km  
Piedāvājums spēkā visā Latvijas teritorijā. 

kāzu foto pakalpojumu komplekts 

«Starta + Fotoalbums 20х30сm» 537,-€ 
 
Iekļauts: 

v Fotoalbums 20x30cm (vertikālais), 20 atvērumi, 
ādas iesējums, kokvilnas aploksne, dāvanu kaste, 
viena iespieduma rinda (personalizācija); 

v Konsultācija; 
v Līguma noslēgšana; 
v Fotografēšana līdz 3 stundām; 
v 200 un vairāk autorapstradātās bildes (krāsu un 

kontrasta korekcija); 
v 20 apstrādātās fotogrāfijas divu nedēļu laikā pēc 

kāzām; 
v USB  zibatmiņa ar visām apstrādātām bildēm 

dekoratīvā kastītē; 
v Fotoalbuma dizaina izstrāde (maketēšana); 
v Dāvanā fotoalbums «Easy Book». 
Papildatvērums 8,00€  
Otra iespieduma rinda 5,-€ 
Foto lodžiņš uz priekšējā vāka 10,-€ 
Papildstunda 80,-€/st. 
Transporta izdevumi  20,-€/100km  
Piedāvājums spēkā visā Latvijas teritorijā. 

kāzu foto pakalpojumu komolekts  

 «Starta + Fotoalbums» 

Fotoalbums 20х20сm Fotoalbums 25х25сm Fotoalbums 30х20сm Fotoalbums 20х30сm 

kāzu foto pakalpojumu komplekts  

«Starta + Fotoalbums 30х20сm» 584,-€ 
 
Iekļauts: 

v Fotoalbums 30x20cm (horizontālais), 20 atvērumi, 
ādas iesējums, kokvilnas aploksne, dāvanu kaste, 
viena iespieduma rinda (personalizācija); 

v Konsultācija; 
v Līguma noslēgšana; 
v Fotografēšana līdz 3 stundām; 
v 200 un vairāk autorapstradātās bildes (krāsu un 

kontrasta korekcija); 
v 20 apstrādātās fotogrāfijas divu nedēļu laikā pēc 

kāzām; 
v USB  zibatmiņa ar  visām apstrādātām bildēm 

dekoratīvā kastītē; 
v Fotoalbuma dizaina izstrāde (maketēšana); 
v Dāvanā fotoalbums «Easy Book». 
Papildatvērums 10,00€  
Otra iespieduma rinda 5,-€ 
Foto lodžiņš uz priekšējā vāka 10,-€ 
Papildstunda 80,-€/st. 
Transporta izdevumi  20,-€/100km  
Piedāvājums spēkā visā Latvijas teritorijā. 
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 30х30см 25х25см 20х20см 15х15см 30х20см 20х30см 
Fotoalbums, starta 10 atvērumi, (€) 273,70  239,20 166,75 103,50 226,55 194,35 

Papildatvērums, (€) 12,65 12,10 8,05 5,20 11,50 9,20 
Personalizācija/iespiedums 5,- €/rinda 

Foto lodziņš 10,- € 
Apzeltīšana/sudrabošana, (€) 69,- 57,50 46,- 34,50 60,95 54,05 

Dāvanu kaste, (€) 17,25  13,80  9,20  6,90 11,50  11,50  
 

Kāzu fotografēšana, 10-15 stundas  800,- € 
Kāzu fotografešana, 3 stundas 300,- € 
Atlaide pastāvīgajiem klientiem un jaunajiem klientiem pēc pastāvīgajiem klientu ieteikumiem 10% 

Kāzu fotografēšana (16 stundas) + fotoalbumi 30х30сm, 20х20сm, 20х20сm, 30 atvērumi 1800,- € 

Kāzu fotografēšana (15 stundas) + fotoalbums 30х30сm, 30 atvērumi 1230,- € 
Kāzu fotografēšana, 3 часа + fotoalbums 30х30сm, 20 atvērumi 620,- € 
Kāzu fotografēšanas papildstunda 80,- € 
Fotosesija ar “portatīvu fotostudiju” kāzu norises vietā 50,- € 
Fotosesija «Love story» ielūgumu drukāšanai 70,- € 
Kāzu ielūgumi 2,20 €/gab. 
Fotoalbums «Easy Book»  65,- € 
1 stundu ilgas fotosesija «Love Story», ģimenes, bērnu un individuāla fotosesija, punču un 
jaudzimušo fotosesija  100,- € 

Fotosesijas papildstunda  50,- € 
Transporta izdevumi 20,- €/100km 

 

«Fotosesija Love Story + Kāzu ielūgumi» 
Ļoti oriģināli un skaisti izskatīsies jūsu kāzu ielūgumi, kas noformēti kā pastkartes un nodrukāti uz reljefa dizaina 
papīra. Ielūguma virspusē atradīsies stilizēta jūsu fotogrāfija, bet otrā pusē – ielūguma teksts. Katrs ielūgums ir 
personalizēts, tāpēc jums tajā nekas nebūs jāraksta. 
Kā pasūtīt:  

1. Sākotnēji ir jāizveido fotogrāfija. Šim nolūkam tiek rīkota īpaša «Love Story» fotosesija. Tā notiek 
konkrētā vietā un ilgst vienu stundu, vai arī līdz tiek iegūts vislabākais attēls.  Rezultāts: 10-
15 apstrādātas fotogrāfijas elektroniskā veidā (augstas izšķirtspējas attēli drukāšanai – print size, kā arī 
mazas izšķirtspējas attēli aplūkošanai datorā – web size).  
Cena: 50,- € 

2. Jūs izveidojat viesu sarakstu un ielūguma tekstu (ar adresi un kāzu norises vietu utt.). Tiek saskaņots 
galīgais dizaina variants un nodrukāti ielūgumi. Piedāvājumā ietverti arī četri bezmaksas ielūgumi 
(neierakstot adresātus).  
Cena: 2,20 € par vienu ielūgumu. 

Izcenojumi 

* Pasūtot fotoalbuma dublikātu vai mazāka izmēra kopijas, tiek piedāvāta 10 % atlaide no albuma pilnās cenas.    
* Fotoalbumi izdevīgāk komplektā. 

Fotoalbumi 



 

 

   fotogrāfs 
Sergejs Skopincevs 

+371 28675346 
www.weddingphoto.lv 

sergey@weddingphoto.lv 


