Informācija par Zemgales plānošanas reģiona noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem neatkarīgi no to līgumcenas
Informācija sagatavota saskaņā ar 14.07.2020. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 445 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 21.1.punktu

Līguma priekšmets

Iepirkuma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma
publikācijas
datums
Iepirkumu
uzraudzības
biroja
mājaslapā

Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš

Piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja
nosaukums

Drukas iekārtu toneru kasetņu, kārtridžu
piegāde, uzpildīšana un atjaunošana;
cilindru piegāde

-

-

-

SIA “ForPrint”

ne vairāk kā
9999,99

01.10.2022.

Pētījums par piļu un muižu parkiem
Zemgales plānošanas reģionā un Paņevežu
un Šauļu apriņķos projektā
Nr.LLI-313 “Aizraujošais ceļojums muižu
parkos četros gadalaikos”/ 4SeasonsParks
Apbalvojumu izgatavošana (ar apdruku un
gravēšanu ) pasākumam
”Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Veido vidi”

6610,00

02.04.2019.

-

-

-

SIA „GEKA”

340,49

01.11.2018.

Rokasgrāmatas satura un apraksta izstrāde
par videi draudzīgu elementu ierīkošanu
meliorācijas sistēmās projektā “Praktiski
pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu
apsaimniekošanā ar mērķi samazināt
biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā
(NUTRINFLOW)”
Zemgales reģionālā ainavas un zaļās
infrastruktūras plāna izstrāde; līgums
programmas Interreg V-A Latvia Lithuania 2014–2020, projektā Nr.LLI-291
“Zaļās infrastruktūras pilnveidošana
zemieņu upju ainavā”/ ENGRAVE/
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju
kopīgo vadlīniju un sintēzes ziņojuma
izstrāde politikas pasākumu uzlabošanai,
īstenošanai un ieviešanai projektā
Nr.PGI05271“Eiropas bioloģiskās
daudzveidības aizsardzība no invazīvām

-

-

-

biedrība
Baltijas Vides Forums

7000,00

15.11.2018.

ZPR2018/2

13.09.2018.

25.09.2018.
plkst. 16:00

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“DELTA KOMPĀNIJA”

22314,00

31.10.2019.

-

-

-

Ortelio Ltd
Reģ.Nr.07824153

9915,00

28.05.2020.

(Apvienotajā Karalistē reģistrēta
komercsabiedrība)

Līgumcena
(bez PVN)
EUR

Līguma
izpildes
termiņš

svešzemju sugām (INVALIS)” iesaistītajos
reģionos

Apmācību semināra “Inovatīvas metodes
darbā ar riska grupas jauniešiem”
organizēšana projektā LLI-317 ‘’Sociālo
pakalpojumu pieejamība un kvalitātes
uzlabošana Vidus –Baltijas reģionā/
SocQuality”
Videoklipa izveide projektam “Praktiski
pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu
apsaimniekošanā ar mērķi samazināt
biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā
(NUTRINFLOW)”

-

-

-

-

Suvenīru - USB zibatmiņu, mugursomu
un ūdens pudeļu piegāde un apdruka

-

-

-

projektā “Praktiski pasākumi vienotā
meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar
mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi
Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)”
Telpu noma apmācībām “Grāmatvedība
uzņēmējdarbības uzsācējiem un Digitālais
mārketings” projektā Nr. LLI-131
“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide
un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un
Ziemeļlietuvā /Business Support/”
Lektora pakalpojumu nodrošināšana
Jēkabpilī apmācību ciklā “Grāmatvedība
uzņēmējdarbības uzsācējiem un Digitālais
mārketings” projektā Nr. LLI131“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē
un Ziemeļlietuvā /Business Support/”
Lektora pakalpojumi Jēkabpilī apmācību
ciklā “Grāmatvedība uzņēmējdarbības
iesācējiem un Digitālais mārketings”
projektā Nr. LLI-131“Uzņēmējdarbības
atbalsta sistēmas izveide un pieejamība
Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā

biedrība

300,00

30.10.2018.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Grafiskās Vides Pasaule”

2644,63

09.11.2018.

-

SIA “PromoHouse”

3165,70

12.11.2018.

-

-

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

54,74

02.11.2018.

-

-

-

Potentia SIA

500,00

01.11.2018.

-

-

-

Inguna Leibus

350,00

02.11.2018.

-

-

Jauniešu izglītības un iniciatīvu
centrs “Saspraude”

/Business Support/”

Lektores L.Dreimanes vienas lekcijas
nodrošināšana Jelgavā par tēmu “Izglītības
funkciju integrēšana vēsturiskā parkā.
Remtes muižas piemērs” projektā
Nr.LLI-313 “Aizraujošais ceļojums muižu
parkos četros gadalaikos”/ 4SeasonsParks
Lektores K.Dreijas četru prezentāciju un
lekciju nodrošināšana Elejas muižas parkā
un Jelgavā projektā Nr.LLI-313
“Aizraujošais ceļojums muižu parkos
četros gadalaikos”/ 4SeasonsParks
2018. finanšu pārskata revīzija un revidenta
ziņojuma sagatavošana

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Veido vidi”

50,00

14.11.2018.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Veido vidi”

525,00

27.11.2018.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Jegorovas audits”

1480,00

2018.g.
aprīlis

Lektora pakalpojumi apmācību ciklā
“Apmācības Zemgales piļu un muižu parku
apsaimniekotājiem” par tēmu “Vēsturisku
parku rekonstrukcijas plānošanas un
projektu īstenošana” projektā Nr.LLI-313
“Aizraujošais ceļojums muižu parkos
četros gadalaikos”/ 4SeasonsParks
Ēdināšanas pakalpojumi Jēkabpils pilsētā
un Jēkabpils novadā

-

-

-

Daiga Veinberga

176,47

27.11.2018.

-

-

-

SIA “MARGRET”

ne vairāk kā
6541,93

15.02.2020.

Lektora pakalpojumu nodrošināšana lekcijā
“Radošā NEdarbnīca Zemgales un Sēlijas
tūrisma uzņēmējiem” programmas Interreg
V-A Latvia-Lithuania 2014–2020 projektā
Nr. LLI-187 “Starptautiskais kultūras
maršruts “Baltu ceļš”/ Balts' Road”
Lektora pakalpojumu nodrošināšana lekcijā
“Laba koku apsaimniekošanas prakse
Latvijas piļu un muižu parkos”
programmas Interreg V-A LatviaLithuania 2014–2020” projektā Nr.LLI-313
“Aizraujošais ceļojums muižu parkos
četros gadalaikos”/ 4SeasonsParks

-

-

-

Biedrība
“Zināšanu un inovācijas sabiedrība”

400,00

23.11.2018.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“KOKU EKSPERTS”

200,00

28.11.2018.

Telpu noma pasākumam “Gada uzņēmējs
Zemgalē 2018”

-

-

-

Rundāles pils muzejs

495,87

30.11.2018.

Iluzionista mikromaģijas priekšnesumi
pasākumā “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“JG Magic entertainment”

413,22

30.11.2018.

Reprezentatīvo materiālu apdruka un
gravēšana Vides un reģionālās attīstības

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“PRO-BALTIC”

1029,00

28.12.2018.

Maketēšanas darbi iespieddarbam
“Rokasgrāmata par videi draudzīgu
elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās“
projektā “Praktiski pasākumi vienotā
meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar
mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi
Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)”
Reprezentatīvo materiālu apdruka un
gravēšana Vides un reģionālās attīstības
ministrijas īstenotajā pilotprojektā
"Reģionālais remigrācijas koordinators"
Moderēšanas pakalpojumi pasākumā
“Aizbraukt vai atgriezties LatvijāZemgalē” Vides un reģionālās attīstības
ministrijas īstenotajā pilotprojektā
"Reģionālais remigrācijas koordinators"
Projektora NEC NP-ME331X iegāde

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“MaxMor”

700,00

23.11.2018.

-

-

-

Akciju sabiedrība “Reklāmas un Zīmogu
fabrika”

1182,33

28.12.2018.

-

-

-

SIA “LV.EU”

413,22

11.12.2018.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“SELLIT”

572,25

20.12.2018.

Skenera Brother ADS-2400N iegāde

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“SELLIT”

261,25

20.12.2018.

11.12.2018. pasākuma – konferencesdiskusijas “Aizbraukt vai atgriezties
Latvijā-Zemgalē” filmēšana, atskaņošana,
montēšana Vides un reģionālās attīstības
ministrijas īstenotajā pilotprojektā
"Reģionālais remigrācijas koordinators"

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“DMCS”

460,00

31.12.2018.

ministrijas īstenotajā pilotprojektā
"Reģionālais remigrācijas koordinators"

Laminēšanas ierīces FELLOWES
“Jupiter”2”, A3 iegāde

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Officeday Latvia”

205,95

20.12.2018.

Atskata video izveide par pasākumu
”Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”
Zemgales plānošanas reģiona
uzņēmējdarbības centra mājas lapas
uzlabošana projektā Nr. LLI131“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
izveide un pieejamība Zemgalē,
Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support/”
4 video sagatavošana par aktivitāti

-

-

-

800,00

03.12.2018.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LETA”
SIA “sem.lv”

5588,00

25.02.2019.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LETA”

3700,00

11.12.2018.

biedrība “Pilsoniskās iniciatīvas
centrs”

500,00

17.12.2018.

“Aizbraukt vai atgriezties LatvijāZemgalē” Vides un reģionālās attīstības
ministrijas īstenotajā pilotprojektā
"Reģionālais remigrācijas koordinators"
Semināra –treniņa “Dažādības vadība”
norises nodrošināšana; līgums ESF
projekta ”Atver sirdi Zemgalē” (vienošanās
Nr.9.2.2.1/15/I/001) ietvaros

Dalība 26.Starptautiskajā tūrisma
izstādē-gadatirgū “Balttour 2019”
Apmācību kursa “Efektīva līdera
uzvedība strauji mainīgam laikam” divu
grupu nodarbības projektā Nr. LLI131“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
izveide un pieejamība Zemgalē,
Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support/”
Kartes un brošūras tūrisma maršrutam
“Baltu ceļš” iespieddarbu veikšana
projektā Nr. LLI-187 “Starptautiskais
kultūras maršruts “Baltu ceļš”/
“International cultural route "Balts'
Road”
Zemgales reģiona Enerģētikas Rīcības
plāna
2018.-2025.g.
izpildes

-

-

-

SIA “BT 1”

3820,00

03.02.2019.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Spring Valley”

1440,00

23.01.2019.

ZPR2018/4

17.12.2018.

03.01.2019.

SIA „JELGAVAS TIPOGRĀFIJA”

12904,00

2019.marts

-

-

-

SIA “Cloud Enterprise Systems”

9600,00

27.02.2019.

monitoringa sistēmas izstrāde projektā
Baltic Energy Areas
perspective /BEA-APP

-

A

Planning

Apmācības
„Pārdošanas
skola”
Jēkabpilī un Jelgavā projektā Nr. LLI131“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
izveide un pieejamība Zemgalē,
Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support/”
Kancelejas preču un biroja papīra
piegāde pēc atsevišķiem Zemgales
plānošanas reģiona pasūtījumiem
Apmācības “Pārdošana digitālajā vidē”
Jēkabpilī un Jelgavā projektā Nr. LLI131“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
izveide un pieejamība Zemgalē,
Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support/”
Programmēšanas pakalpojums aplikācijas “22 Zemgales tūrisma
jaunumi” izveidošana
Stenda dizaina izstrāde, stenda
materiālu izgatavošana un stenda
uzstādīšana izstādei ”Balttour 2019”
Vizuāli plastiskās mākslas terapijas
meistarklase, praktiskie vingrinājumi
projekta LLI-317 ‘’Sociālo
pakalpojumu pieejamība un kvalitātes
uzlabošana Vidus –Baltijas reģionā/
SocQuality” aktivitātē A.T2.2.
Mūzikas terapijas meistarklase,
praktiskie vingrinājumi projekta LLI317 ‘’Sociālo pakalpojumu pieejamība
un kvalitātes uzlabošana Vidus –

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Pārdošanas skola”

1160.00

23.01.2019.

SIA „Hermess”

ne vairāk kā
41999,99

22.01.2023.

-

Potentia SIA

1000,00

24.01.2019.

-

-

Juris Valdovskis

200,00

30.01.2019.

-

-

-

SIA “Crex Crex”

5242,41

31.01.2019.

-

-

-

Inga Bitēna

160,00

06.02.2019.

-

-

-

Solvita Ozoliņa

100,00

06.02.2019.

-

-

-

ZPR2018/3

07.11.2018.

20.11.2018.

-

-

-

Baltijas reģionā/ SocQuality” aktivitātē
A.T2.2.
Prezentācija: “Ievads. Mākslas terapijas
metodes un attīstība Latvijā darbam ar
atstumtības riska grupas un
profesionālās izdegšanas mazināšanai.”;
deju un kustību terapijas meistarklase,
praktiskie vingrinājumi projekta LLI317 ‘’Sociālo pakalpojumu pieejamība
un kvalitātes uzlabošana Vidus –
Baltijas reģionā/ SocQuality” aktivitātē
A.T2.2.
Telpu Pasta ielā 32, Jelgavā nomas
līgums projektā LLI-317 ‘’Sociālo
pakalpojumu pieejamība un kvalitātes
uzlabošana Vidus –Baltijas reģionā/
SocQuality” aktivitātē A.T2.2.
Telpu noma apmācībām “Pārdošanas
skola” un “Pārdošana digitālajā vidē”
projektā Nr. LLI-131
“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
izveide un pieejamība Zemgalē,
Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support/”
Projekta publicitātes kampaņas
materiālu (4 videofilmas un drukas
materiāli) sagatavošana projektā
Nr.LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmas izveide un pieejamība
Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā
/Business Support/”
Konferences “Uzņēmējdarbības
atbalsta metodes, to efektivitāte”
organizēšana projektā Nr.LLI-131
“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
izveide un pieejamība Zemgalē,

-

-

-

Solvita Zemīte

200,00

06.02.2019.

-

-

-

Jelgavas pilsētas pašvaldības
izglītības iestāde “Jelgavas bērnu un
jauniešu centrs “Junda””

37,15

06.02.2019.

-

-

-

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

54,74

22.01.2019.

-

-

-

Agnese Krauze

8273,24

04.03.2019.

-

-

-

SIA „Addiction”

9816,00

07.03.2019.

Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support/”
Kvalitātes vadības sistēmas “Sociālo
pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma
metodika” sagatavošana lietošanai
(adaptācijai) un ieviešana sociālo
pakalpojumu sniedzēju institūcijās
Latvijā un Lietuvā projektā LLI-317
‘’Sociālo pakalpojumu pieejamība un
kvalitātes uzlabošana Vidus –Baltijas
reģionā/ SocQuality”
Konferences “Uzņēmējdarbības atbalsta
metodes, to efektivitāte” dalībnieku
ēdināšana, naktsmītnes nodrošināšana
un semināra telpu noma 2019.gada 6.7.martā projektā Nr.LLI-131
“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
izveide un pieejamība Zemgalē,
Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support/”

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
”Trīs V”

18968,00

15.01.2020.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
”Agitis”

2994,02

07.03.2019.

Lektoru piesaistīšana un apmācību
veikšana 4.apmācību ciklā - mārketinga
apmācībās “BALTU – ZEMGAĻU UN
SĒĻU TŪRISMA MĀRKETINGS”
Aizkrauklē 2019.g. 14.un 21.martā
projektā Nr. LLI-187 “Starptautiskais
kultūras maršruts “Baltu ceļš”
(“International cultural route”/ Balts'
Road)

-

-

-

SIA “Lolitas Ozoliņas komunikācijas 1000,00
konsultācijas”

21.03.2019.

Divu lektoru pakalpojumu
nodrošināšana seminārā “Dizaina
domāšana kā metode” 2019.g.6.martā
projektā Nr.LLI-131 “Uzņēmējdarbības
atbalsta sistēmas izveide un pieejamība

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
”Juhu Ethical”

06.03.2019.

450,00

Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā
/Business Support/”
Moderatora Oskara Priedes
pakalpojumu nodrošināšana konferencē
“Uzņēmējdarbības atbalsta metodes, to
efektivitāte” dalībnieku ēdināšana,
naktsmītnes nodrošināšana un semināra
telpu noma 2019.gada 7.martā projektā
Nr.LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmas izveide un pieejamība
Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā
/Business Support/”
Gārsenes pils telpu noma apmācībām
projektā Nr. LLI-302 “Vietējo
sabiedrisko drošības pakalpojumu
efektivitātes un pieejamības uzlabošana
Latvijas un Lietuvas pierobežā/Safe
Borderlands”
Klīniskā psihologa individuālo
vajadzību izvērtēšana un atzinumu
sniegšana bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem Zemgales reģionā,
projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros
Fizioterapeita individuālo vajadzību
izvērtēšana un atzinumu sniegšana
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Zemgales reģionā, projekta “Atver sirdi
Zemgalē” ietvaros
Ergoterapeita individuālo vajadzību
izvērtēšana un atzinumu sniegšana
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Zemgales reģionā, projekta “Atver sirdi
Zemgalē” ietvaros
Ergoterapeita individuālo vajadzību
izvērtēšana un atzinumu sniegšana
pilngadīgām personām ar garīga

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
”Me & Media”

600,00

07.03.2019.

-

-

-

SIA “Gārsenes pils”

80,00

27.02.2019.

-

-

-

Ilze Ābelniece

3 800,-

03.09.2019

-

-

-

SIA “Domus atbalsts”

2 574,-

04.09.2019

-

-

-

Inga Jefrēmova

1 807,11

06.09.2019

-

-

-

Inga Jefrēmova

10 716,82

06.09.2019

rakstura traucējumiem Zemgales
reģionā, projekta “Atver sirdi Zemgalē”
ietvaros
Lektora pakalpojumu nodrošināšana
apmācībās “Paaudžu plaisa darbvietā:
izaicinājumi un risinājumi 2019”
2019.g.26.martā projektā Nr.LLI-131
“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
izveide un pieejamība Zemgalē,
Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support/”
Lektora pakalpojumu nodrošināšana
apmācībās “Dažādās šodienas
paaudzes: izpratne un sadarbības
veidošana” 2019.g.27.martā Jelgavā
projektā Nr.LLI-131 “Uzņēmējdarbības
atbalsta sistēmas izveide un pieejamība
Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā
/Business Support/”
ZPR darbinieku veselības kompleksā
apdrošināšana no 2019.gada 29.marta
līdz 2020.gada 28.martam
Piezīmju grāmatas izgatavošana
projektā Nr.LLI-131 “Uzņēmējdarbības
atbalsta sistēmas izveide un pieejamība
Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā
/Business Support/”
Eksperta darbs projektā “Latvijas valsts
mežu atbalstītās Zemgales kultūras
programma 2019”
Ievada ziņojuma sagatavošana par zaļo
publisko iepirkumu līgumu izpildi un
uzraudzību starptautiskās darba grupas
organizēšanai Jelgavā projektā “Zaļais
publiskais iepirkums resursu efektīvai

-

-

-

SIA ”Krivms Studija”

670,00

26.03.2019.

-

-

-

SIA ”Illume”

600,00

27.03.2019.

-

-

-

AAS “BTA Baltic Insurance
Company”

6061.00

28.03.2020.

-

-

-

SIA „JELGAVAS TIPOGRĀFIJA”

2475,00

29.03.2019.

-

-

-

Uldis Dūmiņš

186,14

16.04.2019.

-

-

-

biedrība Baltijas Vides Forums

4958,00

13.05.2019.

izaugsmei reģionos”/GPP4Growth

Starptautiskās darba grupas
noorganizēšana Jelgavā, 2019.gada 11.,
12. un 13.jūnijā par tēmu: zaļo kritēju
izpilde un uzraudzība zaļajos
publiskajos iepirkumu līgumos projektā

-

-

-

biedrība Baltijas Vides Forums

2478,00

20.05.2019.

Aktivitātes “Zemgales Talismanu
parāde” vadīšana tūrisma izstādē
“Balttour 2019”

-

-

-

SIA “Lairita”

200,00

02.02.2019.

Multifunkcionālas iekārtas Kyocera
TASKalfa 5501i noma uz 12 mēnešiem

-

-

-

Biroja Tehnika, SIA

480,00

07.05.2020.

Konferenču zāles un kafejnīcas telpu
noma

-

-

-

Bauskas pils muzejs

225,00

10.05.2019.

Latvijas delegācijas uzņemšanas
organizēšanas un tulkošanas
pakalpojumu nodrošināšana Polijā,
Pomerānijas reģionā
projektā Nr. LLI-302 “Vietējo
sabiedrisko drošības pakalpojumu
efektivitātes un pieejamības uzlabošana
Latvijas un Lietuvas pierobežā/Safe
Borderlands”

-

-

-

Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania

1450,00

09.05.2019.

Lektora pakalpojumi seminārā
„Nodokļu aktualitātes mazajiem
uzņēmumiem” Aizkrauklē

-

-

-

Inguna Leibus

350,00

06.06.2019.

“Zaļais publiskais iepirkums resursu
efektīvai izaugsmei
reģionos”/GPP4Growth

(nomas maksa
12 mēnešos)
+ 0,005 par
vienu izdruku

2019.g.6.jūnijā
Grafiskā infolapa Pilseta24.lv,
(Jelgava), grafskā infolapa publicēšanai
citos reģionos (Aizkraukle, Bauska,
Dobele, Jēkabpils)

-

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Kr.Barona
zāles noma starptautiskās darba grupas
un semināra nodrošināšanai projektā
PGI05114 “Jauniešu uzņēmējdarbības
izpratnes veicināšana, attīstot
kompetences, mācību metodes un
uzņēmējdarbības vidi”/E-COOL

-

-

-

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
“Jelgavas pilsētas bibliotēka”

105,00

12.06.2019.

3 videoklipu sagatavošana par projektā
sasniegtajiem rezultātiem; līgums
programmas Interreg V-A Latvia Lithuania 2014–2020, projektā Nr.LLI291 “Zaļās infrastruktūras
pilnveidošana zemieņu upju ainavā”/
ENGRAVE/

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LETA”

3290,00

01.02.2020.

Saturiskā materiāla izstrāde par
invazīvo svešzemju sugu jautājumiem
saldūdens vidē biotopā Zemgales
plānošanas reģiona teritorijā:
daudzveidīgā sēdgliemene (Dreissena
polymorpha) Pļaviņu ūdenskrātuvē;
materiāla prezentēšana 2 projekta
pasākumos; līgums Interreg Europe
2014-2020 programmas projekta
Nr.PGI05271 “Eiropas bioloģiskās
daudzveidības aizsardzība no

-

-

-

Nodibinājums
“VIDES RISINĀJUMU
INSTITŪTS”

1735,54

25.11.2019.

-

-

SIA „Latvijas Tālrunis”

15,00
(vienā mēnesī)

05.06.2019. 04.06.2020.
un uz katriem
nākamajiem
12
mēnešiem,
ja
mēnesi
iepriekš
nebrīdina
par
līguma
pārtraukšanu

invazīvām svešzemju sugām/ INVALIS”
Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa
telpu un aprīkojuma noma
starptautiskās darba grupas
nodrošināšanai projektā „Pleskavas un
Zemgales uzņēmējdarbības vides
pārrobežu sadarbības attīstība un
veicināšana” (“Development and
promotion of Pskov and Zemgale cross
border business support
environment”)/SMEPRO
Par integrējošas nometnes organizēšanu
bērniem un viņu ģimenēm, t,sk.
bērniem no sociālās aprūpes iestēdēm;
līgums ESF projekta ”Atver sirdi
Zemgalē” ietvaros
13 robotu SumoBoy Junior Minisumo
pirkums un piegāde; robotus paredzēts
izmantot, lai skolnieki apgūtu
elektronikas un/vai programmēšanas
pamatus un piedalītos robotikas
sacensībās
Radošo darbu konkursa: “Vai es
domāju par atgriešanos Latvijā?”
organizēšana Apvienotajā Karalistē
dzīvojošajiem Latvijas
valstspiederīgajiem LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas aktivitātē “Pilotprojekts
pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai
"Reģionālās reemigrācijas
koordinators" ”
Par integrējošas dienas nometnes
organizēšanu bērniem un viņu
ģimenēm, t.sk. bērniem ar

-

-

-

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
“Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

76,04

10.07.2019.

-

-

-

Biedrība “A-vision”

11 522,45

02.08.2019.

-

-

-

SIA “RobotNest”

2340,00

09.08.2019.

-

-

-

Anda Baraškina

500,00

09.11.2019.

-

-

-

SIA “Iespēja izaugsmei”

13 050

24.08.2019

funkcionāliem traucējumiem; līgums
ESF projekta ”Atver sirdi Zemgalē”
ietvaros
Ēdināšanas pakalpojumi līdz 75
dalībniekiem pasākumā “Pikniks –
atgriešanās Latvijā, satikšanās
Zemgalē” ; līgums LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas aktivitātes “Pilotprojekts
pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai
"Reģionālās reemigrācijas
koordinators" ietvaros

-

-

-

SIA „ACKORD”

793.25

09.08.2019.

Telšu un cita aprīkojuma īre pasākumā
“Pikniks – atgriešanās Latvijā,
satikšanās Zemgalē” ; līgums LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas aktivitātes “Pilotprojekts
pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai
"Reģionālās reemigrācijas
koordinators" ietvaros

-

-

-

SIA “Teltis Pasākumiem”

1048,35

09.08.2019.

Moderēšanas pakalpojumi pasākumā
“Pikniks – atgriešanās Latvijā,
satikšanās Zemgalē” ; līgums LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas aktivitātes “Pilotprojekts
pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai
"Reģionālās reemigrācijas
koordinators" ietvaros

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LV.EU”

300,00

09.08.2019.

2019.g. 23.augusta pasākuma
“Zemgales novadu dienas Centrāltirgū”
vadīšana Rīgā

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LAIRITA”

200,00

23.08.2019.

Sabiedrisko attiecību pakalpojumu
nodrošināšana 2019.g. 23.augusta

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Komunikācijas 12”

600,00

28.08.2019.

pasākumam “Zemgales novadu dienas
Centrāltirgū” Rīgā
Licences līgums par tiesībām
izmantot muzikālos darbus publiskā
izpildījumā pasākumos “Pikniks –
atgriešanās Latvijā, satikšanās
Zemgalē” un “Zemgales novadu
dienas Centrāltirgū”

-

-

-

Biedrība “Autortiesību un
komunicēšanās konsultāciju
aģentūra/Latvijas Autoru apvienība”

42,69

23.08.2019.

Grupu vadītājas un gides
pakalpojumi info tūru laikā maršruta
Baltu ceļš tūrisma objektu apskatei
Zemgalē un Sēlijā 13.08.2019. un no
21.08.2019-22.08.2019.

-

-

-

Ina Jurģe

180,00

22.08.2019.

Moderatora pakalpojumi
28.09.2019. seminārā “Vides aspekti
un ar tiem saistītās aktualitātes un
izaicinājumi Latvijā un Zemgales
reģionā” ; līgums Interreg Europe
2014-2020 programmas projekta
Nr.PGI05271 “Eiropas bioloģiskās
daudzveidības aizsardzība no
invazīvām svešzemju sugām/
INVALIS”

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Lairita”

200,00

28.08.2019.

Telšu un cita aprīkojuma īre 2019.g.
23.augusta pasākumā “Zemgales
novadu dienas Centrāltirgū” Rīgā

-

-

-

SIA “Teltis Pasākumiem”

1698,56

23.08.2019.

Apskaņošanas pakalpojumu
nodrošināšana 2019.gada 23.augusta
pasākumā “Zemgales novadu dienas
Centrāltirgū” Rīgā

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Audio vizuālais serviss”

885,00

23.08.2019.

Klienta

-

-

-

SIA Wash and Drive

ne vairāk kā

beztemiņa

kartes

līgums

par

auto

mazgāšanu

40 EUR
mēnesī

Dizaina izstrādes un maketēšanas darbi
3 veidu drukas materiāliem: brošūrai,
skrejlapām
un
“Drauga
kartei”
programmas
Interreg V-A LatviaLithuania 2014–2020 projektā Nr.LLI313 “Aizraujošais ceļojums muižu
parkos
četros
gadalaikos”/
4SeasonsParks
4 informatīvu papildinātās realitātes
(3D modeļi un animācija) risinājumu
izstrāde ar 15 objektu 3D animāciju
sasaistīšanu piļu un muižu parku
drukātas un elektroniskas brošūras
interaktīvā faktora nodrošināšanai
programmas
Interreg V-A LatviaLithuania 2014–2020 projektā Nr.LLI313 “Aizraujošais ceļojums muižu
parkos
četros
gadalaikos”/
4SeasonsParks
Moderatora pakalpojumi 28.09.2019.
seminārā “Vides aspekti un ar tiem
saistītās aktualitātes un izaicinājumi
Latvijā un Zemgales reģionā” ; līgums
Interreg
Europe
2014-2020
programmas projekta Nr.PGI05271
“Eiropas bioloģiskās daudzveidības
aizsardzība no invazīvām svešzemju
sugām/ INVALIS”

-

-

-

“AUTOS” SIA

1864,00

15.11.2019.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Overly"

9700,00

01.12.2019.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Lairita”

200,00

28.08.2019.

Lektora
Normunda
Jēruma
pakalpojumu nodrošināšana konferencē
“Zemgaļi un sēļi tūrisma maršrutā
“Baltu ceļš”; līgums projektā Nr. LLI187 “Starptautiskais kultūras maršruts

-

-

-

SIA “Lielķēniņš”

100,00

19.09.2019.

“Baltu ceļš”/ Balts'Road”
Mūziķa Kārļa Kazāka muzikālā
priekšnesuma
nodrošināšana
konferencē “Zemgaļi un sēļi tūrisma
maršrutā “Baltu ceļš”; līgums projektā
Nr. LLI-187 “Starptautiskais kultūras
maršruts “Baltu ceļš”/ Balts'Road”
Pasākuma vadītājas Evas Johansones
pakalpojumu nodrošināšana konferencē
“Zemgaļi un sēļi tūrisma maršrutā
“Baltu ceļš”; līgums projektā Nr. LLI187 “Starptautiskais kultūras maršruts
“Baltu ceļš”/ Balts'Road”
Lektores
pakalpojumi
konferencē
“Zemgaļi un sēļi tūrisma maršrutā
“Baltu ceļš”; līgums projektā Nr. LLI187 “Starptautiskais kultūras maršruts
“Baltu ceļš”/ Balts'Road”

-

-

-

SIA “KANNELE”

100,00

19.09.2019.

-

-

-

“Ever Media” SIA

472,00

19.09.2019.

-

-

-

LIENE KUPČA

200,00

19.09.2019.

Videoklipa izstrāde par tūrisma
maršrutu piļu un muižu parkos Latvijas
un
Lietuvas
teritorijā;
līgums
programmas
Interreg V-A LatviaLithuania 2014–2020 projektā Nr.LLI313 “Aizraujošais ceļojums muižu
parkos
četros
gadalaikos”/
4SeasonsParks

-

-

-

Kaspars Krauze

2979,00

01.12.2019.

Pierobežu
drošības
pakalpojumu
sniedzēju 3 (trīs) apaļo galdu diskusiju
moderēšanas
pakalpojumi;
līgums
projekta
Nr.
LLI-302
“Vietējo
sabiedrisko drošības pakalpojumu
efektivitātes un pieejamības uzlabošana
Latvijas un Lietuvas pierobežā/Safe

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“AC KONSULTĀCIJAS”

890,00

20.11.2019.

-

Borderlands”ietvaros
Neregulāru pasažieru
nodrošināšana

pārvadājumu

ZPR2019/2

26.09.2019

10.10.2019.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“RIXCO”

ne vairāk kā
41999,99

21.10.2022.

-

-

-

Ina Jurģe

180,00

27.10.2019.

Lektoru
pakalpojumi
2
dienu
(05.11.2019. Jelgavā,
13.11.2019.
Koknesē) apmācībās “Zemgales piļu un
muižu parkiem tūrisma produktu un
pakalpojumu attīstībai” par tēmu:
“Tūrisma maršrutu atpazīstamība:
klasteris
Enter
Gauja”;
līgums
programmas
Interreg V-A LatviaLithuania 2014–2020 projektā Nr.LLI313 “Aizraujošais ceļojums muižu
parkos
četros
gadalaikos”/
4SeasonsParks

-

-

-

GAUJAS NACIONĀLĀ PARKA
TŪRISMA BIEDRĪBA

60,00

13.11.2019.

Apbalvojumu izgatavošana (ar apdruku
un gravēšanu) pasākumam
”Gada uzņēmējs Zemgalē 2019”

-

-

-

SIA „GEKA”

367.42

01.11.2019.

Lektores
pakalpojumi
2
dienu
(05.11.2019. Jelgavā,
13.11.2019.
Koknesē) apmācībās “Zemgales piļu un

-

-

-

Inguna Balcere

134,90

13.11.2019.

Grupas un gida pakalpojumi Lietuvas
ieinteresēto personu grupai 3 dienu info
tūrē pa objektiem: Kokneses muižas
parks un pilsdrupas, Likteņdārzs un radošā
māja “Baltaine” Koknesē, Rundāles pils
parks, Elejas muižas parks, Vircavas
muižas parks, Lielplatones muižas parks,
Vilces muižas parks, Abgunstes muiža;

līgums programmas
Interreg V-A
Latvia-Lithuania 2014–2020 projektā
Nr.LLI-313 “Aizraujošais ceļojums
muižu parkos četros gadalaikos”/
4SeasonsParks

muižu parkiem tūrisma produktu un
pakalpojumu attīstībai” par tēmu:
“Ārpus sezonas aktivitātes un pasākumi
piļu un muižu parkos”; līgums
programmas
Interreg V-A LatviaLithuania 2014–2020 projektā Nr.LLI313 “Aizraujošais ceļojums muižu
parkos
četros
gadalaikos”/
4SeasonsParks
Lektoru
pakalpojumi
2
dienu
(05.11.2019. Jelgavā,
13.11.2019.
Koknesē) apmācībās “Zemgales piļu un
muižu parkiem tūrisma produktu un
pakalpojumu attīstībai” par tēmu:
“Kultūras un dabas vērtību un elementu
apvienošana, saglabājot un veicinot
savus tūrisma objektus – jaunākās
tendences”;
līgums
programmas
Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–
2020
projektā
Nr.LLI-313
“Aizraujošais ceļojums muižu parkos
četros gadalaikos”/ 4SeasonsParks
Drukājamu
materiālu
(brošūra
skrejlapa, Drauga karte) rakstiska
tulkošana 4 valodās – lietuviešu, krievu,
angļu, vācu; līgums programmas Interreg

-

-

-

LATVIJAS PROFESIONĀLO
GIDU ASOCIĀCIJA

177,00

13.11.2019.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Skrivanek Baltic”

2437,00

01.12.2019.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“PRO-BALTIC”

2519,50

V-A Latvia-Lithuania 2014–2020 projektā
Nr.LLI-313 “Aizraujošais ceļojums muižu
parkos četros gadalaikos”/ 4SeasonsParks

Reprezentatīvo materiālu apdruka un
gravēšana Vides un reģionālās
attīstības ministrijas īstenotajā aktivitātē
“Pilotprojekts pašvaldībās
reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās
reemigrācijas koordinators" ”

-

-

-

(cena ir
provizoriska,
gala cena atbilstoši
tulkoto rakstu
zīmju skaitam
un faktiski
iztulkotajam
apjomam)

20.12.2019.

Dalība
27.Starptautiskajā
tūrisma
izstādē-gadatirgū “Balttour 2020”;

-

-

-

SIA “BT 1”

855,00

02.02.2020.

-

-

-

Rundāles pils muzejs

1024,79

29.11.2019.

-

-

-

SIA “BT 1”

1500,00

02.02.2020.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LV.EU”

300,00

04.12.2019.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„DARDEDZE HOLOGRĀFIJA”

8323,00

10.01.2020.

-

-

-

SIA" “Crex Crex”

9270,00

02.02.2020.

-

-

-

LATVIJAS PROFESIONĀLO
GIDU ASOCIĀCIJA

450,00

13.12.2019.

projekta
Nr.LLI-313
“Aizraujošais
ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/
4SeasonsParks stends

Telpu noma pasākumam “Gada
uzņēmējs Zemgalē 2019”
Dalība
27.Starptautiskajā
tūrisma
izstādē-gadatirgū “Balttour 2020”;
Zemgales uzņēmēju stends
Moderēšanas pakalpojumi pasākumā
“ETS
INTERREG
EUROPE
programmas
projekta
e-MOPOLI
partneru tikšanās – e-mobilitātes
seminārs”
Brošūras 5 valodās, skrejlapu 5 valodās
un Drauga kartes 2 valodās drukas
darbi tūrisma maršrutam “Aizraujošais
ceļojums
muižu
parkos
četros
gadalaikos”; līgums projekta Nr.LLI313 “Aizraujošais ceļojums muižu
parkos
četros
gadalaikos”/
4SeasonsParks ietvaros
Stenda dizaina izstrāde un stendu
uzstādīšana starptautiskajās tūrisma
izstādēs “Adventur 2020”, Viļņā un
“Balttour 2020”, Rīgā; līgums Interreg
V-A
Latvia-Lithuania
2014–2020
projektā Nr.LLI-313 “Aizraujošais
ceļojums
muižu
parkos
četros
gadalaikos”/ 4SeasonsParks
Gida pakalpojumi ārvalstu žurnālistu
grupai 3 dienu info tūrē pa objektiem:
Kokneses muižas parks un pilsdrupas,
Likteņdārzs un radošā māja “Baltaine”
Koknesē, Rundāles pils parks, Elejas
muižas parks, Vircavas muižas parks,

Lielplatones muižas parks, Vilces
muižas parks, Abgunstes muiža; līgums
Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–
2020
projektā
Nr.LLI-313
“Aizraujošais ceļojums muižu parkos
četros gadalaikos”/ 4SeasonsParks
Mazās konferenču zāles un multimediju
projektora īre starptautiskās darbnīcas
organizēšanai
Jelgavā,
2019.gada
12.jūnijā projektā “Zaļais publiskais
iepirkums resursu efektīvai izaugsmei
reģionos”/GPP4Growth
2019.gada finanšu pārskata revīzija un
revidenta ziņojuma sagatavošana
Atgriešanās stāstu kampaņa portālā
DBlv; līgums Vides un reģionālās
attīstības
ministrijas
īstenotās
aktivitātes “Pilotprojekts pašvaldībās
reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās
reemigrācijas koordinators" ” ietvaros
Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa
telpu un aprīkojuma noma
starptautiskās darbnīcas darba grupas
vajadzībām projektā “Zaļais publiskais
iepirkums resursu efektīvai izaugsmei
reģionos”/GPP4Growth
Ēdināšanas pakalpojumi Zemgales
plānošanas reģiona pasākumos Jelgavā
Ēdināšanas pakalpojumi Zemgales
plānošanas reģiona pasākumos Jelgavā
un apkārtnē
Ēdināšanas pakalpojumi Zemgales
plānošanas reģiona pasākumos Jelgavā
un apkārtnē

-

-

-

Jelgavas pilsētas pašvaldības
pieaugušo izglītības iestāde
“Zemgales reģiona kompetenču
attīstības centrs”

94,20

12.06.2019.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Jegorovas audits”

1480,00

2020.g.
maijs

-

-

-

Izdevniecība “ Dienas bizness ", SIA

517,00

31.12.2019.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
“Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

78,54

13.06.2019.

SIA “Parks OM”

Ne vairāk kā

07.01.2022.

-

-

-

-

-

-

20999,99
-

-

-

SIA “VIKTORIJA B”

Ne vairāk kā

07.01.2022.

20999,99
-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“M.A.N.”

Ne vairāk kā

20999,99

07.01.2022.

Ēdināšanas pakalpojumi Zemgales
plānošanas reģiona pasākumos Jelgavā
un apkārtnē
Mutiska
(sinhrona)
tulkošana
15.01.2020.
konferencē
“Sociālo
pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu
kvalitāte reģionos – iespējas un
izaicinājumi”,
un
konferences
prezentācijas
materiālu
rakstiska
tulkošana. Iekārtu iznomāšana sinhronās
tulkošanas nodrošināšani
vajadzībām.

-

-

-

SIA “LK restorāni ”

Ne vairāk kā

07.01.2022.

20999,99
-

-

-

Daiva Puškoriutė-Ridulienė,

1312,00

15.01.2020.

Latvijas-Zviedrijas firma
“Bērzkalni” SIA

Ne vairāk kā

28.01.2022.

SIA“Pilger”

Ne vairāk kā

Ronaldas Tuomas,
Algirdas Jurša

konferences

Līgums projekta LLI-317 “Sociālo
pakalpojumu pieejamība un kvalitātes
uzlabošana Vidus –Baltijas reģionā/
SocQuality” ietvaros
Ēdināšanas pakalpojumi Zemgales
plānošanas reģiona pasākumos Bauskā
un tās apkārtnē
Ēdināšanas pakalpojumi Zemgales
plānošanas reģiona pasākumos Bauskā

-

Pasta pakalpojumi

-

-

-

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas
Pasts”

ikmēneša
apmaksa pēc
sniegto
pakalpojumu
skaita, veida
un tarifiem

beztermiņa

Stenda
dizaina
izstrāde,
stenda
uzstādīšana
un
novākšana
starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour
2020”
Ēdināšanas pakalpojumi Zemgales
plānošanas reģiona pasākumos Dobelē
un tās apkārtnē
Ēdināšanas pakalpojumi Zemgales
plānošanas
reģiona
pasākumos
Aizkrauklē un tās apkārtnē

-

-

-

SIA" “Crex Crex”

1423,47

02.02.2020.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Madana”

Ne vairāk kā

05.02.2022.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Vējkalni MIKI”

Ne vairāk kā

-

-

-

-

-

6999,99
28.01.2022.

6999,99

-

-

-

6999,99

4000,00

16.02.2022.

Zemgales reģionālā ainavas un zaļās
infrastruktūras plāna brošūras dizaina
izstrāde, druka un piegāde; līgums
programmas Interreg V-A Latvia Lithuania 2014–2020, projektā Nr.LLI291
“Zaļās
infrastruktūras
pilnveidošana zemieņu upju ainavā”/
ENGRAVE/

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“MaxMor”

537,19

30.03.2020.

Ēdināšanas pakalpojumi Zemgales
plānošanas
reģiona
pasākumos
Jēkabpilī un tās apkārtnē
Pētījuma veikšana un rīcības plāna
izstrādāšana
Latvijas-Lietuvas
pierobežu
pašvaldību
sadarbības
uzlabošanai
sabiedriskās
drošības
nodrošinājumā; līgums programmas
Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–
2020 projektā LLI-302 „Vietējo
publisko
drošības
pakalpojumu
efektivitātes un pieejamības uzlabošana
Latvijas un Lietuvas pierobežā”/Safe
Borderlands/
Ilgtermiņa vieglā pasažieru automobiļa
īre

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“MARGRET”

Ne vairāk kā

20.02.2022.

Eksperta pakalpojumi biznesa jomā
pārrobežu
starpnozaru
pasākumā
"Pressure cooker"; līgums projekta Nr.
ENI-LLB-1-108
”Promoting
preservation,
availability
and
development of intangible culture and
local history heritage improving
sustainable
culture
tourism
competitiveness in Latvia, Lithuania
and Belarus” / “Rediscover the roots of
regions” ietvaros

-

6000,00

ZPR2020/1

13.01.2020.

27.01.2020.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“AC KONSULTĀCIJAS”

19742,00

-

-

-

SIA“Farta”

9828,00

05.2020.

13.03.2023.
-

-

Ņikita Kazakevičs

100,00

25.03.2020.

Publiskā dialoga sanāksmes un 3
iesaistīto pušu sanāksmju moderēšana
un rīcības plāna invazīvo svešzemju
sugu politikas pasākumu uzlabošanai;
līgums
projekta
“Nr.PGI05271
“Eiropas bioloģiskās daudzveidības
aizsardzība no invazīvām svešzemju
sugām/ INVALIS” ietvaros

-

-

-

biedrība Baltijas Vides Forums

2474,00

05.2021.

Telpu noma un ēdināšanas pakalpojumi
konferences un projekta vadības grupas
dalībniekiem
atpūtas
kompleksā
“Rožmalas”; līgums projekta LLI-317
SocQuality ietvaros

-

-

-

biedrība Baltijas Vides Forums

2274,75

15.01.2020.

5
studentu-ekspertu
pakalpojumi
dizaina jomā pārrobežu starpnozaru
pasākumā "Pressure cooker"; līgums
projekta
Nr.
ENI-LLB-1-108
”Promoting preservation, availability
and development of intangible culture
and local history heritage improving
sustainable
culture
tourism
competitiveness in Latvia, Lithuania
and Belarus” / “Rediscover the roots of
regions” ietvaros
Semināra “Ideju fitness” prezentācijas
sagatavošana un vadīšana Salā, Salas
pagastā, Salas novadā 2020.g.11.martā
ZPR darbinieku veselības
apdrošināšana no 2020.gada 29.marta
līdz 2021.gada 28.martam
Attālinātā semināra - vebināra
“ATVĒRTĀ INOVĀCIJA – PĀRVĒRT

-

-

-

Latvijas lauksaimniecības
universitāte

500,00

25.03.2020.

-

-

-

Elīna Miķelsone

400,00

11.03.2020.

-

-

-

AAS “BTA Baltic Insurance
Company”

6479.00

2021.gada
28.marts

-

-

-

biedrība “Project Net”

300,00

16.04.2020.

IDEJAS DARBĪBĀ: JAUNS SKATĪJUMS
UZ SADARBĪBU” prezentācijas

sagatavošana un vadīšana Salā, Salas

pagastā, Salas novadā 2020.g.11.martā
Drukas materiālu dizainu un maketu
izstrādāšana 5 valodās ; līgums
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību instruments
2014-2020 projekta ENI-LLB-1-108
“Rediscover the roots of reģions”
ietvaros
Eksperta darbs projektā “Latvijas valsts
mežu atbalstītās Zemgales kultūras
programma 2020”
Grafiskā
infolapa
Pilseta24.lv,
(Jelgava), grafskā infolapa publicēšanai
citos reģionos (Aizkraukle, Bauska,
Dobele, Jēkabpils)

-

-

-

Jolanta Deģe

2730,00

2020.g.
decembris

-

-

-

Uldis Dūmiņš

372,27

2020.g.
aprīlis

-

-

-

SIA „Latvijas Tālrunis”

189,00

26.06.2020
27.06.2021

Mazas
ietilpības
bezvadītāja
automatizēta
pasažieru
transporta
līdzekļa piegāde un sagatavošana
demonstrācijai, īstermiņa demonstrācija
un apkalpošana Jelgavas pilsētā un
Aizkraukles pilsētā projektā „Baltijas
jūras reģiona sadarbība pārejai uz videi
draudzīgu autonomo (bez vadītāju)
pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko
transportu”/; līgums projekta Sohjoa
Baltic ietvaros
Tehniskā aprīkojuma (2 saliekamo
nojumju, 3 saliekamo galdu un 9
saliekamo krēslu) iegāde Zemgales
plānošanas reģiona uzņēmējdarbības
centra vajadzībām. Līgums projekta

ZPR2020/2

(12 mēnešos)

un uz katriem
nākamajiem 12
mēnešiem,
ja
mēnesi iepriekš
nebrīdina
par
līguma
pārtraukšanu

26.02.2020.

27.03.2020.

Applied Autonomy AS

132400,00

(Norvēģija)

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“AVERTO”

25.09.2020.

1472,91

27.07.2020

LV-RU-020 “SMEPRO” ietvaros
Informatīvā ‘Roll-up’ stenda dizaina
izstrāde latviešu un lietuviešu valodās;
stenda izgatavošana (latviešu valodā)
un tā piegāde. Līgums projekta LLI-506
“Safe school” ietvaros
Muzikālais
izpildījums
autonomā
transporta
līdzekļa
demonstrāciju
braucienu
atklāšanas
pasākumā
14.08.2020. Jelgavā, Pasta salā. Līgums
projekta Sohjoa Baltic ietvaros
Rīcības plāna izstrādāšana INTERREG
EUROPE 2014-2020 projektā Nr.PGI
05114 “Jauniešu uzņēmējdarbības
izpratnes
atbalsts
izmantojot
kompetenču dinamiku, mācību metodes
un uzņēmējdarbības ekosistēmu”/ECOOL

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Reklāmu darbnīca PLUS”

120,00

2020.g.
augusts

-

-

-

biedrība ZELMERI PRO

1400,00

2020.g.
14. augusts

ZPR2020/4

19.06.2020.

17.07.2020.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“AC KONSULTĀCIJAS”

12690,00

01.2021.

Lekcijas ZOOM platformā 21.08.2020.
un 18.09.2020.
apmācību
cikla
“Kultūras
tūrisms
un
radošās
industrijas” ietvaros; līgums Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības
programmas
Eiropas
kaimiņattiecību instruments 2014-2020
projektā ENI-LLB-1-108 “Rediscover
the roots of reģions”
Atpūtas
laukuma
būvniecība
Zvejnieklīcī, Sēlpils pagastā, Salas
novadā; līgums Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas
pārrobežu
sadarbības
programmas
2014–2020
projekta
Nr.LLI-447 “Starptautiskā kultūras
tūrisma
maršruta
“Baltu
ceļš”

-

-

-

Elīna Miķelsone

400,00

18.09.2020.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“JuN”

11703,91

30.11.2020.

atpazīstamības
Balts ietvaros

veicināšana”/Explore

Tematiskās
darba
grupas
“Uzņēmējdarbība un konkurētspēja"
moderēšana un ziņojuma sagatavošana
Zemgales Attīstības programmas 2021.2027. izstrādes ietvaros

-

-

-

SIA BIORGANIK 5

1000,00

10.09.2020.

Piedalīšanās “Uzņēmēju dienās Latgalē
2020” 25. un 26.septembrī

-

-

-

“Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera”, biedrība

3902,00

26.09.2020.

Lielās konferenču zāles un multimediju
projektora īre Zemgales enerģētiskās darba
grupas sanāksmei projektā “E-MOPOLI”

-

-

-

Jelgavas pilsētas pašvaldības
pieaugušo izglītības iestāde
“Zemgales reģiona kompetenču
attīstības centrs”

158,68

30.09.2020..

3 brošūru tekstu tulkošana no latviešu
uz angļu, krievu, baltkrievu un
lietuviešu valodām; līgums projektā Nr.
ENI-LLB-1-108 “Rediscover the roots
of regions”

-

-

-

SIA “LMI Translations”

Atbilstoši
iepirkumā
piedāvātajam
izcenojumiem
tulkošanai katrā
valodu grupā un
iztulkotajam
apjomam

12.10.2020.

Moderēšanas pakalpojumi (moderators
Ansis
Bogustovs)
pasākumā
“Remigrācijas nozīme Zemgalē”” ;
līgums LR Vides aizsardzības un
reģionālās
attīstības
ministrijas
aktivitātes “Pilotprojekts pašvaldībās
reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās
reemigrācijas koordinators" ietvaros

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LV.EU”

350,00

15.10.2020.

Lektores pakalpojumi (lektore Ilze
Dzenovska) pasākumā “Remigrācijas
nozīme Zemgalē” par tēmu “Cieņpilnas
robežas
ilgtspējīgai
sadarbībai
pašvaldību darbinieku un klientu
starpā”; līgums LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Peaceworks”

413,22

15.10.2020.

-

-

aktivitātes “Pilotprojekts pašvaldībās
reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās
reemigrācijas koordinators" ietvaros
Moderēšanas pakalpojumi (moderators
Ansis
Bogustovs)
“Autonomā
transporta braucienu demonstrācijas”
atklāšanas pasākumos Jelgavā un
Aizkrauklē un videomateriālu izstrāde
par pasākumiem; Līgums projekta
„Baltijas jūras reģiona sadarbība pārejai
uz videi draudzīgu autonomo (bez
vadītāju)
pirmās/pēdējās
jūdzes
sabiedrisko transportu”/ Sohjoa Baltic
ietvaros
Reprezentācijas materiālu gravēšana un
apdruka; līgums LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
aktivitātes “Pilotprojekts pašvaldībās
reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās
reemigrācijas koordinators" ietvaros
Valdīniju starptautiskas darba grupas
organizēšanai izstrāde par teritorijas
jutīguma novērtēšanu pret invazīvām
svešzemju sugām, ietverot pētījumu par
invazīvo svešzemju sugu ienākšanas un
izplatīšanās ceļiem Latvijā.
Līgums projekta Nr.PGI05271“Eiropas
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
no invazīvām svešzemju sugām”
ietvaros
2020.gada finanšu pārskata revīzija un
revidenta ziņojuma sagatavošana
Brošūru drukas materiālu tekstu
tulkošanas korektūra un rediģēšana;
līgums
Latvijas,
Lietuvas
un
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības

-

-

ZPR2020/7

-

-

03.11.2020.

-

-

16.11.2020.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LV.EU”

3025,25

15.09.2020.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“PRO-BALTIC”

3127,00

20.12.2020.

atvasināta publiska persona “Latvijas
Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

18800,00
21.05.2020.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Jegorovas audits”

1480,00

2020.g.
maijs

-

-

-

SIA “SKRIVANEK BALTIC”

4,27

2020.g.
maijs

(1800 rakstu
zīmju tulkojuma
korektūras
cena);

gala cena pēc

programmas Eiropas kaimiņattiecību
instruments 2014-2020 projektā Nr.
ENI-LLB-1-108 “Rediscover the roots
of regions”
Lietišķās spēles “Beat the best!”
vadīšana uzņēmējdarbības speciālistiem
un ZPR darbiniekiem platformā ZOOM

padarītā
apjoma

-

-

-

Smart Games Club IK

900,00

10.12.2020.

Individuālo supervīziju pakalpojumi
mentoriem, kas strādā ar jauniešiem ar
garīga rakstura traucējumiem un
projekta personālam;
Līgums
projekta
CB802
“Pārdomāt”/RETHINK ietvaros

-

-

-

Iveta Berķe

40,00

30.04.2021.

Animācijas
filmas
izstrāde
par
Zemgales dižajām personībām; līgums
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību instruments
2014-2020 projektā Nr. ENI-LLB-1108 “Rediscover the roots of regions”
Eksperta Normunda Jēruma
pakalpojumu nodrošināšana Baltu
kultūrvēsturiskā mantojuma jomā;
līgums projektā Nr. LLI-447
“Starptautiskā kultūras tūrisma
maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības
veicināšana”/Explore Balts
ZPR darbinieku veselības
apdrošināšana no 2021.gada 29.marta
līdz 2022.gada 28.martam
‘’Latvijas valsts mežu atbalstītās
Zemgales kultūras programmas 2021’’
iesniegto projektu vērtēšanas eksperta
pakalpojumi

-

-

-

Taiga Zīle

12999,60

2021.g.
31.marts

-

-

-

SIA “Lielķēniņš”

5950,00

2021.gada
decembris

-

-

-

AAS “BTA Baltic Insurance
Company”

6417.00

2022.gada
28.marts

-

-

-

RASMA PĪPIĶE

372,27

2021.gada
jūnijs

(vienas
supervīzijas
cena);

gala cena pēc
supervīziju
skaita;
provizoriski
20
supervīzijas

Reklāma #1 un Reklāma #2 ZLLV
biznesa uzziņu portālā

-

-

-

SIA „Latvijas Tālrunis”

318,00
(12 mēnešos)

27.06.2021
26.06.2022
un uz katriem
nākamajiem 12
mēnešiem,
ja
mēnesi iepriekš
nebrīdina
par
līguma
pārtraukšanu

Teksta rakstiska tulkošana un korektūra
no angļu valodas uz latviešu valodu;
līgums ERASMUS+ Stratēģiskās
partnerības programmas projektā
“Aprūpes prasmju uzlabotājs” (“Care
Skills Escelator”)/ CASE, Nr. 2019-1SE01-KA202-060416
Dalība virtuālajā pasākumā “Uzņēmēju
dienas Zemgalē 2021”

-

-

-

-

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 130,00
kamera

2021.g.
23.aprīlis

Suvenīru
izgatavošana
baltu
kultūrvēsturiskā
mantojuma
popularizēšanai; līgums projektā Nr.
LLI-447
“Starptautiskā
kultūras
tūrisma
maršruta “Baltu
ceļš”
atpazīstamības veicināšana”/Explore
Balts
Stratēģiskā
ietekmes
uz
vidi
novērtējuma
izstrāde
Zemgales
plānošanas
reģiona
attīstības
programmā 2021.-2027.gadiem

-

-

-

Biedrība “SĒĻU PŪRS”

162,00

2021.gada
28.maijs

-

-

-

SIA "ESTONIAN, LATVIAN &
LITHUANIAN ENVIRONMENT"

8179,00

2021.gada
oktobris

Suvenīru
izgatavošana
baltu
kultūrvēsturiskā
mantojuma
popularizēšanai; līgums projektā Nr.
LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma
maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības
veicināšana”/Explore Balts

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“RADADA”

413,22

2021.gada
28.maijs

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Skrivanek Baltic”

12,50
(1800 rakstu
zīmju tulkojuma
un korektūras
cena);

2021.g.
maijs

gala cena
pēc padarītā
apjoma

Semināra “Interregional workshop on
territories’ vulnerability to invasive
alien species” tehniskā un saturiskā
nodrošinājuma
veikšana;
līgums
projektā
Nr.PGI05271
“Eiropas
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
no
invazīvām
svešzemju
sugām”/INVALIS
Mutiskas
sinhronās
tulkošanas
(latviešu-krievu-latviešu) pakalpojumi
ZOOM BUSINESS platformā pasākumā
“Kapacitātes stiprināšanas pasākumi
vides resursu pārvaldības un iespējamo
vides katastrofu novēršanas jomās
iesaistītajām mērķa grupām”; līgums
projektā
Nr.
ENI-LLB-1-135
“Ilgtspējīgas
vides
pārvaldības
sistēmas attīstība Zemgales reģiona
dabas
teritorijās
un
Braslavas
nacionālajā dabas parkā” (SECURE
AREAS)
Semināra “Interregional workshop on
territories’ vulnerability to invasive
alien species” moderēšana (moderators
Māris
Olte);
līgums
projektā
Nr.PGI05271 “Eiropas bioloģiskās
daudzveidības
aizsardzība
no
invazīvām svešzemju sugām”/INVALIS

-

-

-

biedrība “Piedzīvojuma Gars”

413,22

2021.gada
20.maijs

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Skrivanek Baltic”

480,00

2021.g.
26.maijs

-

-

-

biedrība “Zivju gani”

500,00

2021.gada
20.maijs

Brošūru “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!
Amatu prasmes un tradīcijas”, “Atklāj!
Izpēti! Iepazīsti! Nemateriālās kultūras
mantojuma vērtības” un “Atklāj! Izpēti!
Iepazīsti! Izcilas personības, vietas un
notikumus” 5 valodās druka un
piegāde; līgums projektā Nr. ENI-LLB1-108 ”Nemateriālās kultūras un
vietējās
vēstures
mantojuma

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“DARDEDZE HOLOGRĀFIJA”

4121,00

2021.gada
5.jūlijs

saglabāšanas, pieejamības un attīstības
veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma
konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un
Baltkrievijā”/ “Rediscover the roots of
regions
Vienota dizaina afišu izstrādāšanu
digitālā formā izmantošanai kopīgam
Pasākumu ciklam vasaras garumā
“Nākamā pietura – Zemgale”
Gidu sistēmas aprīkojuma iegāde;

-

-

-

Gatis Zotovs

470,00

2021.gada
septembris

-

-

-

SIA “Possumus”

3535,00

2021.gada
15.jūlijs

Publicitātes nodrošināšana Pasākumu
ciklam vasaras garumā “Nākamā
pietura – Zemgale”

-

-

-

SIA B & Y

5070,00

2021.gada
septembris

Publicitātes nodrošināšana jaunajiem
tūrisma maršrutiem “Atklāj! Izpēti!
Iepazīsti!”;

-

-

-

SIA B & Y

9480,00

2021.gada
augusts

līgums Interreg V-A Latvijas - Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 20142020. gadam projektā Nr. LLI-483
"Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko
dabas vērtību izmantošana zalā izzinošā
tūrisma attīstībā/ " /Geotour/

līgums
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020.gadam projektā Nr. ENI-LLB-1-108
“Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures
mantojuma saglabāšanas, pieejamības un
attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras
tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un
Baltkrievijā”/ Rediscover the roots of

reģions

Esri 1 (vienas) ArcView 9.3 Single use
licences (viena lietotāja licences)
modernizācija uz jaunāko versiju
ArcGIS Desktop 10.8.1 Basic Single use
(viena lietotāja) licenci (iekļaujot
licences
ražotāja
viena
gada
uzturēšanas abonementu no līguma
noslēgšanas
dienas
un
ArcGIS
interaktīvās vides ArcGIS Online 1
(vienu) lietotāju Creator licences
uzturēšanas nodrošinājuma laikā)
Fotogrāfiju
izgatavošana
tūrisma
maršrutu “Baltu ceļš” atpazīstamības
veicināšanai; līgums projektā Nr. LLI447 “Starptautiskā kultūras tūrisma
maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības
veicināšana”/Explore Balts
Reprezentācijas materiālu ar apdruku
(Lietussargu,
jostas
somu
un
lukturīšu)iegāde; līgums projektā Nr.
ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides
pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales
reģiona dabas teritorijās un Braslavas
nacionālajā dabas parkā” (SECURE
AREAS)
Lektora pakalpojumi (lektors Aigars
Lauzis) projekta atklāšanas pasākumā;
līgums projektā Nr. LV-LOCALDEV0003
“Uzņēmējdarbības
atbalsta
pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā” /“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Lektora pakalpojumi (lektore Gundega
Skudriņa)
projekta
atklāšanas
pasākumā; līgums projektā Nr. LVLOCALDEV-0003 “Uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas
reģionā” /“Uzņēmējdarbība Zemgalē”

-

-

-

SIA “Envirotech”

1625,00

2022.gada
7.jūlijs

-

-

-

Agnese Krauze

1497,60

2021.gada
30.septembris

-

-

-

SIA WIN-WIN

3528,00

2021.g.
30.septembris

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Zeltini”

200,00

2021.gada
4.septembris

-

-

-

SIA “Skudras metropole”

300,00

2021.gada
4.septembris

Moderatora pakalpojumi (moderators
Gundars Caune) projekta atklāšanas
pasākumā; līgums projektā Nr. LVLOCALDEV-0003 “Uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas
reģionā” /“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Divu
3D
video
vizualizāciju
izveidošana tūrisma maršruta “Baltu
ceļš” objektiem - Tērvetes pilskalna
arheoloģiskajam
kompleksam
un
Sēlpils
pilskalna
arheoloģiskajam
kompleksam; līgums projektā Nr. LLI447 “Starptautiskā kultūras tūrisma
maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības
veicināšana”/Explore Balts

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“SHINER”

200,00

2021.gada
4.septembris

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"3AA"

13971,07

2022.gada
13.marts

Reprezentācijas
materiālu
iegāde,
apdruka un piegāde; līgums projekta
LLI-506 ''Droša vide skolēniem un
skolotājiem – kvalitatīvas izglītības
pamats''/Safe school ietvaros
Semināra sagatavošana un novadīšana
(lektore Inguna Leibus) ZOOM
platformā par tēmu “Uzņēmējdarbības
formas, grāmatvedība un nodokļi”;
līgums projektā Nr. LV-LOCALDEV0003
“Uzņēmējdarbības
atbalsta
pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā” /“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Publicitātes kampaņa remigrācijas
veicināšanai Zemgale; līgums LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas aktivitātes “Pilotprojekts
pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai
"Reģionālās reemigrācijas
koordinators" ietvaros

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“PRO-BALTIC”

999,25

2021.gada
oktobris

350,00

2021.gada
6.oktobris

5900,00

2021.gada
novembris

-

-

-

Inguna Leibus

-

-

-

SIA B & Y

Lektora pakalpojumi par tēmu

-

-

-

-

-

-

SIA BIORGANIK 5

100,00

12.10.2021.

100,00

12.10.2021.

100,00

14.10.2021.

“Eksports un starptautiskie tirgi ”
apmācību “Amatniecības un dizaina
mijiedarbība” ietvaros;

līgums Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam projektā Nr. ENILLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un
vietējās vēstures mantojuma
saglabāšanas, pieejamības un attīstības
veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma
konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un
Baltkrievijā”/ Rediscover the roots of
regions
Lektora pakalpojumi par tēmu
“Amatniecības un dizaina mijiedarbības

SIA "Radošā apvienība Spāres"

labie piemēri – Latvijas amatniecības
uzņēmuma pieredze” apmācību

“Amatniecības un dizaina mijiedarbība”
ietvaros;
līgums Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam projektā Nr. ENILLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un
vietējās vēstures mantojuma
saglabāšanas, pieejamības un attīstības
veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma
konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un
Baltkrievijā”/ Rediscover the roots of
regions
Grupas vadītāja un gida pakalpojumi
divu dienu žurnālistu braucienā
jaunizveidotā tūrisma maršrutā Zemgales
reģionā;

līgums Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam projektā Nr. ENILLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un

-

-

-

Ina Jurģe

vietējās vēstures mantojuma
saglabāšanas, pieejamības un attīstības
veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma
konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un
Baltkrievijā”/ Rediscover the roots of
regions
-

-

SIA “BITE Latvija”

Mobilo elektronisko sakaru
pakalpojumi
Latviešu-angļu-latviešu valodas
sinhronās tulkošanas nodrošināšana
pasākumā ZOOM platformā; līgums
INTERREG Baltijas jūras reģiona
transnacionālās sadarbības
programmas 2014-2020. gadam
projekta Nr. #X025 “Baltijas jūras
reģiona pāreja uz videi draudzīgu
autonomu pēdējās jūdzes sabiedrisko
transportu” /Sohjoa Last Mile ietvaros
2 dienu mācības ZOOM platformā par
tēmu “Uzņēmumu digitalizācija (ekomercija, digitālais mārketings”
Lektora pakalpojumi (lektore Gundega
Skudriņa) projekta atklāšanas
pasākumā; līgums projektā Nr. LVLOCALDEV-0003 “Uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumi Zemgales
plānošanas reģionā” /“Uzņēmējdarbība
Zemgalē”
Lektoru pakalpojumi par tēmu
“Amatniecība un dizains” apmācību
“Amatniecības un dizaina mijiedarbība”
ietvaros;
līgums Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam projektā Nr. ENI-

ne vairāk kā

-

9999,99

13.10.2025.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Skrivanek Baltic”

380,00

21.10.2021.

-

-

-

SIA “Positive Company”

1130,00

21.10.2021.

-

-

-

200,00

12.10.2021.

VIĻNAS KOLEDŽA

LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un
vietējās vēstures mantojuma
saglabāšanas, pieejamības un attīstības
veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma
konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un
Baltkrievijā”/ Rediscover the roots of
reģions
Lektora Artura Gailīša lekcija
“Iedvesmas stāsts uzņēmumā “Vakars
uz ezera”” ZOOM platformā ; līgums
projektā Nr. LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales plānošanas reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Lektora Kārļa Dandzberga lekcija
“Iedvesmas stāsts uzņēmumā
“Nākotnes parks”” ZOOM platformā ;
līgums projektā Nr. LV-LOCALDEV0003 “Uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumi Zemgales plānošanas
reģionā” /“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Lektora Jāņa Karāna lekcija “Svētku
mārketings” ZOOM platformā ; līgums
projektā Nr. LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales plānošanas reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Lektora Reiņa Zitmaņa lekcija “IT
risinājumi biznesa attīstībai” ZOOM
platformā ; līgums projektā Nr. LVLOCALDEV-0003 “Uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumi Zemgales
plānošanas reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Zemgales plānošanas reģiona
2021.gada finanšu pārskata revīzija un
revidenta ziņojuma sagatavošana

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“@VIEDI”

250,00

21.10.2021.

-

-

-

SIA ALFA VSI

250,00

21.10.2021.

-

-

-

SIA RECLICK

195,00

09.11.2021.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Iterative”

330,58

05.11.2021.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Jegorovas audits”

1480,00

2022.g.maijs

Reprezentācijas materiālu sagatavošana
(iegāde, apdruka, piegāde); līgums LR
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas aktivitātes
“Pilotprojekts pašvaldībās
reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās
reemigrācijas koordinators" ietvaros
Zemgales plānošanas reģiona un tā
struktūrvienības - Zemgales
Uzņēmējdarbības centra vienotas
vizuālās identitātes – vienota tēla jeb
korporatīvā stila izstrāde, ieļaujot to
divās korporatīvā stila vadlīniju
grāmatās, kā arī izpildot citus ar
korporatīvo stila izveidošanu saistītus
uzdevumus; līgums projektā Nr. LVLOCALDEV-0003 “Uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumi Zemgales
plānošanas reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Interaktīvas simulācijas spēles
izstrādāšana un vadīšana
uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju
speciālistiem no Zemgales, Vidzemes
un Pleskavas (Krievijas Federācija);
līgums
projektā LV-RU-020 „Pleskavas un
Zemgales uzņēmējdarbības vides
pārrobežu sadarbības attīstība un
veicināšana” (“Development and
promotion of Pskov and Zemgale cross
border business support
environment”)/SMEPRO
Apbalvojumu izgatavošana (ar apdruku
un gravēšanu) pasākumam
”Gada uzņēmējs Zemgalē 2021”

-

-

-

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“PRO-BALTIC”

1165,00

03.12.2021.

SIA "La Torre"

5000,00

23.01.2022.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Nordic Group”

3305,79

-

-

-

SIA „GEKA”

367.42

2022.g. jūnijs

25.11.2021.

Lektores Elīnas Miķelsones lekcija
“Ideju vadība produktu attīstībai”
ZOOM platformā ; līgums projektā Nr.
LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales plānošanas reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Degvielas iegāde Zemgales plānošanas
reģionam

-

-

-

Ideju un inovāciju institūts

371,90

10.12.2021.

ZPR2021/1

13.09.2021.

27.09.2021.
plkst.11.00

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“ASTARTE-NAFTA”

ne vairāk kā

06.12.2025.

Divu dienu mācības ZOOM platformā
par tēmām “Vadīšana. Vadītāja
personība un laika vērtība. Kā būt
gudram vadītājam?” piesaistot lektori
Sandru Liepu; līgums projektā Nr. LVLOCALDEV-0003 “Uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumi Zemgales
plānošanas reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Jēkabpils novada dabas un vides
ārkārtas situāciju pārvaldības plāna
izstrāde un vadlīniju un ieteikumu
izstrāde sadarbības modeļu veidošanai
par ārkārtas situācijas pārvaldību
Zemgales reģionā; līgums projektā Nr.
ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides
pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales
reģiona dabas teritorijās un Braslavas
nacionālajā dabas parkā” (SECURE
AREAS)
Bukletu dizaina un maketa izstrādāšana
un to drukas darbi; līgums projektā Nr.
ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides
pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales
reģiona dabas teritorijās un Braslavas
nacionālajā dabas parkā” (SECURE
AREAS)

-

-

-

SIA “KOMERCIZGLĪTĪBAS
CENTRS”

1680,00

16.12.2021.

ZPR2021/2

22.11.2021.

06.12.2021.
plkst.11.00

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“AC KONSULTĀCIJAS”

17980,00

2022.g.marts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“MaxMor”

3291,00

01.03.2022.

-

-

-

41999,99

Tūrisma gidu apmācību 3 sesijas (katra
– 2 dienas) baltu kultūrvēsturiskā
mantojuma jomā; līgums projektā Nr.
LLI-187
“Starptautiskais
kultūras
maršruts “Baltu ceļš”/ Balts'Road”
Eksporta uz Krieviju stratēģijas izstrāde
lauksaimniecības, pārtikas ražošanas,
kokapstrādes un tūrisma nozarēs;
līgums projektā LV-RU-020 „Pleskavas
un Zemgales uzņēmējdarbības vides
pārrobežu sadarbības attīstība un
veicināšana”
(“Development
and
promotion of Pskov and Zemgale cross
border
business
support
environment”)/SMEPRO
Lektores Kristīnes Tjarves lekcija
“Prezentācijas prasmes biznesa vidē”
ZOOM platformā ; līgums projektā Nr.
LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”

-

-

-

SIA “Gazeles”

6150,00

2022.gada
marts

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“EarsWorks”

9500,00

14.04.2022.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “C
SMART”

360,00

21.01.2022.

Lektores Ivetas Cīrules lekcija seminārā
“Tendenču vērošana- uzņēmējdarbības
iespēju saskatīšana un attīstīšana”
ZOOM platformā ; līgums projektā Nr.
LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”

-

-

-

Biedrība “Project Net”

500,00

09.02.2022.

Bukletu dizaina un maketa izstāde;
līgums projekta LLI-506 ''Droša vide
skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas
izglītības pamats''/Safe School ietvaros

-

-

-

SIA Smart Raccoons Design
2500,00

14.03.2022.

Informatīva video izstrāde par
uzņēmējdarbības vidi Zemgalē
lauksaimniecības, pārtikas ražošanas,
kokapstrādes un tūrisma nozarēs;
līgums projektā LV-RU-020 „Pleskavas
un Zemgales uzņēmējdarbības vides
pārrobežu sadarbības attīstība un
veicināšana” (“Development and
promotion of Pskov and Zemgale cross
border business support
environment”)/SMEPRO

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Grafiskās Vides Pasaule”

5040,00

12.04.2022.

Lektora John Ivar Lundberg lekcija
angļu “Ceļš uz Norvēģijas
mazumtirdzniecības un
viesnīcu/restorānu sektora tirgu”
ZOOM platformā ; līgums projektā Nr.
LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales plānošanas reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”

-

-

-

JLB Consulting

200,00

24.02.2022.

Lekcija par tēmu „Augu ierobežošanas
metodes, to veidi un augu aizsardzības
līdzekļi” ZPR starptautiskajās
apmācībās “Kapacitātes stiprināšanas
pasākumi vides resursu pārvaldības un
iespējamo vides katastrofu novēršanas
jomās iesaistītajām mērķa grupām”
ZOOM platformā; līgums projektā Nr.
ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides
pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales
reģiona dabas teritorijās un Braslavas
nacionālajā dabas parkā” (SECURE
AREAS)

-

200,00

01.03.2022.

(Norvēģija)

-

-

JŪLIJA VILCĀNE

Sinhronā tulkošana latviešu-krievulatviešu valodās starptautiskās
apmācībās “Kapacitātes stiprināšanas
pasākumi vides resursu pārvaldības un
iespējamo vides katastrofu novēršanas
jomās iesaistītajām mērķa grupām”
ZOOM platformā; līgums projektā Nr.
ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides
pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales
reģiona dabas teritorijās un Braslavas
nacionālajā dabas parkā” (SECURE
AREAS)

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Skrivanek Baltic”

1669,42

10.03.2022.

Lekcija “Pārliecinoša rakstiskā
komunikācija latviešu valodā” ZOOM
platformā ; līgums projektā Nr. LVLOCALDEV-0003 “Uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumi Zemgales
plānošanas reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”

-

-

-

Ieva Veidemane

300,00

04.03.2022.

Komandējumu nodrošināšanas
pakalpojumi Zemgales plānošanas
reģionam

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„AVEROJA”

ne vairāk kā

03.03.2026.

Ēdināšana Zemgales plānošanas
reģiona pasākumos Aizkrauklē un tās
apkārtnē

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Vējkalni MIKI”

ne vairāk kā

Ēdināšana Zemgales plānošanas
reģiona pasākumos Jēkabpilī un tās
apkārtnē

-

SIA“MARGRET”

ne vairāk kā

Ēdināšana Zemgales plānošanas
reģiona pasākumos Jelgavā un tās
apkārtnē

-

SIA“VIKTORIJA B”

ne vairāk kā

-

-

-

-

-

-

140000,00

09.03.2025.

4000,00

08.03.2025.

4000,00

27999,99

09.03.2025.

Ēdināšana Zemgales plānošanas
reģiona pasākumos Dobelē un tās
apkārtnē

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Madana”

ne vairāk kā

Ēdināšana Zemgales plānošanas
reģiona pasākumos Dobelē un tās
apkārtnē

-

SIA“VIKTORIJA B”

ne vairāk kā

Ēdināšana Zemgales plānošanas
reģiona pasākumos Jelgavā un tās
apkārtnē

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“M.A.N.”

ne vairāk kā
27999,99

16.03.2025.

Zemgales plānošanas reģiona
darbinieku veselības apdrošināšana no
2022.g.29.marta-2023.g.28.martam

-

-

-

AAS “BTA Baltic Insurance
Company”

ne vairāk kā
9999,99

28.03.2023.

27 foto kanvu izgatavošana un piegāde;
līgums
projektā
Nr.
LLI-447
“Starptautiskā
kultūras
tūrisma
maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības
veicināšana”/Explore Balts

-

-

-

SIA “PH PRINT”

615,75

14.04.2022.

Lektores Aigas Veckalnes lekcija
“Lietišķā sarakste angļu valodā”
ZOOM platformā; līgums projektā Nr.
LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Pieturzīmes”

500,00

28.04.2022.

Nedzīvojamo telpu Jelgavā, Jāņa Asara
ielā 21 īre; līgums projektā Nr. LVLOCALDEV-0003 “Uzņēmējdarbības
atbalsta
pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“BJMK”

12750,00

30.04.2029.

-

-

-

-

10.03.2025.

3000,00

10.03.2025.

3000,00

(mēnesī īres
maksa 150
EUR)

Lektores Zitas Bauzes lekcija “Dalība
starptautiskā izstādē - kā gatavoties un
gūt panākumus” ZOOM platformā;
līgums projektā Nr. LV-LOCALDEV0003
“Uzņēmējdarbības
atbalsta
pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā” /“Uzņēmējdarbība Zemgalē”

-

-

-

Forgaminnt, SIA

250,00

21.04.2022.

Reprezentācijas materiālu izgatavošana
un piegāde;
līgums projektā Nr. LV-LOCALDEV0003
“Uzņēmējdarbības
atbalsta
pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā” /“Uzņēmējdarbība Zemgalē”

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
‘’PRO-BALTIC’’

751,85

2022.g.
aprīlis

Lektores Diānas Ņikitinas lekcija
“Zīmola izveide saviem spēkiem”
ZOOM platformā; līgums projektā Nr.
LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”

-

-

-

SIA “Darling I'm Home”

350,00

14.04.2022.

Lektores Elīnas Cēsnieces lekcija
“Zīmola ZELT izveide un tā vizuālā
identitāte” ZOOM platformā; līgums
projektā Nr. LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
4 (četru) skolēnu apmācību semināru
par
drošu
interneta
lietošanu
organizēšana un veikšana; līgums
projekta
LLI-506
''Droša
vide
skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas
izglītības pamats''/Safe School ietvaros

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“ZELTLEJAS”

123,97

14.04.2022.

-

-

-

Latvijas Interneta asociācija

800,00

2022.g.maijs

29.04.-30.04.2022. pasākuma
biznesa ideju sacensības jauniešiem
“Biznesa Nakts 2022” filmēšana un
video sagatavošana;
līgums projektā Nr. LV-LOCALDEV0003
“Uzņēmējdarbības
atbalsta
pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā” /“Uzņēmējdarbība Zemgalē”

-

-

-

Mārtiņš Taukačs

800,00

30.04.2022.

Prezentācijas sagatavošana un biznesa
iedvesmas pasākuma novadīšana par
tēmu
„Sociālā
uzņēmējdarbība”
Jēkabpils novadā, Viesītē; līgums
projektā Nr. LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”

-

-

-

Biedrība „Kultūras un mākslas centrs
„Nātre””

300,00

26.04.2022.

Valsts Kultūrkapitāla fonda 24.02.2022
apstiprināto ‘’Latvijas valsts mežu
atbalstītās
Zemgales
kultūras
programma 2022” projektu pieteikumu
eksperta – vērtētāja darbs
Lekcija “Biznesa ideju ģenerēšana”
pasākuma “Biznesa nakts 2022
dalībniekiem; līgums projektā Nr. LVLOCALDEV-0003 “Uzņēmējdarbības
atbalsta
pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Programmatūras
Visma
Horizon
izvietošana un apkalpošana

-

-

-

Uldis Dūmiņš

370,77

26.04.2022.

-

-

-

Ņikita Kazakēvičs

300,00

29.04.2022.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“ZEMGALES IT CENTRS”

530,75

24.04.2023.

Sabiedrisko attiecību un publicitātes
nodrošināšanas pakalpojumi tūrisma
veicināšanas akcijai “Zemgale aicina”

ZPR2022/1

01.04.2021.

13.04.2021.
plkst.13.30

SIA“Gazeles”

19532,00

2023.g.februār
is

Skolēnu 4 (četras) apmācības par
vardarbības atpazīšanu un mazināšanu;
līgums projekta LLI-506 ''Droša vide
skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas
izglītības pamats''/Safe School ietvaros
Telpu un cita aprīkojuma noma 29.04.30.04.2022. pasākumam biznesa ideju sacensības jauniešiem
“Biznesa Nakts 2022”;
līgums projektā Nr. LV-LOCALDEV0003
“Uzņēmējdarbības
atbalsta
pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā” /“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Ēdināšanas
pakalpojumi
29.04.30.04.2022. pasākuma biznesa ideju sacensības jauniešiem
“Biznesa Nakts 2022” dalībniekiem;
līgums projektā Nr. LV-LOCALDEV0003
“Uzņēmējdarbības
atbalsta
pasākumi
Zemgales
plānošanas
reģionā” /“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Izglītības speciālistu apmācības par 4
apmācību tēmām: “Drošas vides
radīšana izglītības iestādē”; ‘’Rīcība
ārkārtas situācijās” ;
“Vardarbības/mobinga mazināšana
izglītības iestādēs”; “Droša interneta
lietošana”; līgums projekta LLI-506
''Droša vide skolēniem un skolotājiem –
kvalitatīvas izglītības pamats''/Safe
School ietvaros

-

-

-

Jauniešu izglītības un iniciatīvu
centrs ”Saspraude”

1500,00

2022.g.maijs

-

-

-

Jelgavas Tehnikums

1486,50

30.04.2022.

-

-

-

Pilnsabiedrība ROSI 9

ne vairāk kā

30.04.2022.

-

-

-

SIA Ģazeles”

6446,28

2022.g.jūnijs

Bukletu druka un piegāde; līgums
projekta LLI-506 ''Droša vide
skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas
izglītības pamats''/Safe School ietvaros

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„DARDEDZE HOLOGRĀFIJA”

1037,00

20.05.2022.

2479,34

Lektores Ingas Uvarovas lekcija vietējā
biznesa atbalsta pasākumā Jelgavā
“Biznesa pavasaris”; līgums projektā
Nr. LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales plānošanas reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Lektores Ilzes Priževoites lekcija
vietējā biznesa atbalsta pasākumā
Jelgavā “Biznesa pavasaris”; līgums
projektā Nr. LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales plānošanas reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Reprezentatīvo materiālu – kokvilnas
somu apgleznošana; līgums projektā
Nr. LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales plānošanas reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Lektores Vitas Brakovskas lekcija
vietējā biznesa atbalsta pasākumā
Jelgavā “Biznesa pavasaris”; līgums
projektā Nr. LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales plānošanas reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Lektores Katrīnas Resnes lekcija vietējā
biznesa atbalsta pasākumā Jelgavā
“Biznesa pavasaris”; līgums projektā
Nr. LV-LOCALDEV-0003
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Zemgales plānošanas reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Lekcija vietējā biznesa atbalsta
pasākumā Jelgavā “Biznesa pavasaris”;
līgums projektā Nr. LV-LOCALDEV-

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“ArtSmart”

206,61,00

12.05.2022.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Karameļu darbnīca”

100,00

12.05.2022.

-

-

-

Aiva Linkeviča

660,00

22.12.2022.

-

-

-

“Zināšanu un inovācijas sabiedrība”

411,57

12.05.2022.

-

-

-

Brigita Resne

100,00

12.05.2022.

-

-

-

Dagnija Jansone

100,00

12.05.2022.

0003 “Uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumi Zemgales plānošanas
reģionā” /“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
uzņēmējdarbības aktivitāšu koprades
telpām jauniešiem dizaina izstrāde;
līgums projektā Nr. LV-LOCALDEV0003 “Uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumi Zemgales plānošanas
reģionā” /“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
Moderēšanas pakalpojumi pasākumā
Aizkrauklē “Uzņēmēju dienas 2022”;
līgums projektā Nr. LV-LOCALDEV0003 “Uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumi Zemgales plānošanas
reģionā” /“Uzņēmējdarbība Zemgalē
Lektora Miķeļa Bendika lekcija “Jaunu
produktu izstrāde soli pa solim” ZOOM
platformā; līgums projektā Nr. LVLOCALDEV-0003 “Uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumi Zemgales
plānošanas reģionā”
/“Uzņēmējdarbība Zemgalē”
3 mācību video izstrāde par tēmām
““Drošs ceļš uz skolu”, “Drošība
internetā” un “Vienaudžu emocionālā
un fiziskā vardarbība”; līgums projekta
LLI-506 ''Droša vide skolēniem un
skolotājiem – kvalitatīvas izglītības
pamats''/Safe School ietvaros

-

-

-

Zaiga Ludborža

1000,00

03.06.2022.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LV.EU”

330,58

20.05.2022.

-

-

-

KONSULTĀCIJAS BB, SIA

350,00

01.06.2022.

-

-

-

SIA “Inspired Connect”

8040,00

02.09.2022.

