Informācija par Zemgales plānošanas reģiona noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem neatkarīgi no to līgumcenas
Informācija sagatavota saskaņā ar 06.03.2007. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”

Līguma priekšmets

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju
vispārīgo principu izstrāde un
kopsavilkuma ziņojuma izstrāde par
iespējām un šķēršļiem inovāciju ieviešanā
projektā “Reģionālo politiku veidošana
uzņēmumiem laukos inovatīvas
konkurētspējas un izaugsmes attīstībai
(INNOGROW)”
Individuālo vajadzību izvērtēšana un
atbalsta plānu izstrādāšana Zemgales
plānošanas reģiona teritorijā esošajiem
bērniem, kas atrodas bērnu sociālās aprūpes
iestādēs; līgums ESF projekta ”Atver sirdi
Zemgalē” ietvaros
Individuālo vajadzību izvērtēšana un
atbalsta plānu izstrādāšana Zemgales
plānošanas reģiona teritorijā esošajiem 1)
bērniem, kas atrodas bērnu sociālās aprūpes
iestādēs, 2) bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, kuriem ir noteikta
invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs 3)
pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem; līgums ESF projekta ”Atver
sirdi Zemgalē” ietvaros.
Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas
plāna izstrādāšana; līgums ESF projekta
”Atver sirdi Zemgalē” ietvaros

Iepirkuma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma
publikācijas
datums
Iepirkumu
uzraudzības
biroja
mājaslapā

Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš

Piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja
nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)
EUR

Līguma
izpildes
termiņš

ZPR2016/05

20.06.2016.

04.07.2016.
plkst. 11:30

juridisku personu apvienība:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„SAFEGE BALTIJA” un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“ArtSmart”

18473,00

30.03.2017.

ZPR2016/6

-

06.10.2016.
plkst. 11:00

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“AC KONSULTĀCIJAS”

līdz
58088,00

28.02.2017.

-

06.10.2016.
plkst. 11:00

Biedrība “Bērni bērniem”

līdz
200980,00

28.02.2017.

21.10.2016.
plkst. 14:00

KPMG Baltics SIA

79900,00

30.06.2017.

20.09.2016.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“AC KONSULTĀCIJAS”

37920,00

28.04.2017.

04.10.2016.

04.11.2016.
plkst. 14:00

1.un 3.daļa

ZPR2016/6
2., 4., 5., 6., 7.,
8., 9. un
10.daļa

ZPR2016/7

8 (astoņu) Zemgales plānošanas reģiona ZPR2016/8
bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas
plānu izstrādāšana; līgums ESF
projekta ”Atver sirdi Zemgalē” ietvaros

iFinanses interneta žurnāla abonēšana uz 3
mēnešiem;
iFinanses drukātā žurnāla(1 eksemplārs)
iegāde
Pieslēgums un pakalpojumi par Lursoft
datu bāzes izmantošanu
Dalība Uzņēmēju dienās Zemgalē 2017

-

-

-

SIA “Izdevniecība iŽurnāli”

33,78

2017.gada
31.marts

-

-

-

SIA “LURSOFT IT”

70,25

-

-

-

332,50

ZPR darbinieku veselības apdrošināšana
2017.-2018.gadam

-

-

-

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera Rietumzemgales nodaļa
AAS “BTA Baltic Insurance
Company”

2018.gada
1.marts
2017.gada
29.aprīlis
2018.gada
28.marts

Eksperta darbs projektā “Latvijas valsts
mežu atbalstītās Zemgales kultūras
programma 2017”
Enerģētikas
rīcības
plānu
2018.- ZPR2017/2
2025.gadam izstrāde Zemgales plānošanas
reģiona 16 pašvaldībās: Jelgavas novadā,
Dobeles novadā, Ozolnieku novadā, Auces
novadā, Bauskas novadā, Iecavas novadā,
Aknīstes
novadā,
Pļaviņu
novadā,
Jaunjelgavas novadā, Salas novadā,
Tērvetes novadā, Krustpils novadā,
Aizkraukles novadā, Jēkabpils novadā,
Rundāles novadā, Viesītes novadā (projekts
Baltic Energy Areas - A Planning
perspective /BEA-APP/)
Metodikas izstrāde sekmīgi īstenotu zaļo ZPR2017/1
publisko
iepirkumu
labo
prakšu
apkopošanai un Ceļveža izstrāde par labo
prakšu piemēriem sekmīgi īstenotajos
zaļajos publiskajos iepirkumos INTERREG
EUROPE 2014-2020 programmas projektā
“Zaļais publiskais iepirkums resursu
efektīvai
izaugsmei
reģionos
(GPP4GROWTH)”
Dalība Uzņēmēju dienās Vidzemē 2017
-

213,40
(prēmija par
1 personu)
135,95

-

-

Uldis Dūmiņš

28.03.2017.
plkst. 12:00

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“EKODOMA”

39175,00

31.07.2018.

17.03.2017.

DIGITALIS LIMITED

14706,20

27.10.2017.

297,50

20.05.2017.

28.02.2017.

-

2017.gada
maijs

13.03.2017.
plkst. 12:00

-

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera Vidzemes nodaļa

Par informācijas izvietošanu portālos
ZL.LV un tālruņa uzziņās 1180

-

-

-

SIA „Latvijas Tālrunis”

278,00

6 darba grupu organizēšana un moderēšana
INTERREG EUROPE 2014-2020
programmas projektā “Zaļais publiskais
iepirkums resursu efektīvai izaugsmei
reģionos (GPP4GROWTH)”
Bukletu iespieddarbi projektā “Reģionālo
politiku veidošana uzņēmumiem laukos
inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes
attīstībai /INNOGROW/”
Bukletu iespieddarbi projektā “Zaļais
publiskais iepirkums resursu efektīvai
izaugsmei reģionos (GPP4GROWTH)”

-

-

-

SIA “SmartGreen”

4200,00

no
27.06.2017.
līdz
26.06.2018.
31.12.2019.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“UNIPRINTA”

104,86

04.09.2017.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“UNIPRINTA”

106,40

04.09.2017.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“NESTE LATVIJA”

līdz
41999,99

04.09.2021.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Zinātņu akadēmijas
Ekonomikas institūts”

7000,00

06.03.2018.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Baltic Translations”

līdz
41999,99

05.10.2020.

Degvielas iegāde Zemgales Plānošanas ZPR2017/4
reģiona administrācijas vajadzībām
Pētījums par uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un
Lietuvā Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.2020.gadam (Interreg V-A LatviaLithuania 2014–2020) projektā
Nr. LLI-131 “Uzņēmējdarbības
atbalsta sistēmas izveide un pieejamība
Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā
/Business Support/”
Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana ZPR2017/5
Zemgales plānošanas reģionam

25.07.2017.
-

01.08.2017.

07.08.2017.
plkst. 12:00
-

14.08.2017.
plkst.12.00

Mobilo telefonu sakaru pakalpojumu
sniegšana Zemgales plānošanas reģionam

-

-

-

SIA “Tele2”

līdz 9999,99

08.10.2021.

LĪGUMS par apbalvojuma izgatavošanu
(apdruku un gravēšanu ) pasākumam
”Gada uzņēmējs Zemgalē 2017”

-

-

-

SIA „GEKA”

346,77

01.11.2017.

LĪGUMS par fotografēšanas
pakalpojumiem pasākumā ”Gada uzņēmējs
Zemgalē 2017”
Reprezentatīvo materiālu apdruka
(gravēšana) projektā Nr. LLI-131

-

-

-

IK“DEZIRE”
(Ruslans Antropovs)

100,00

24.11.2017.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“PRO-BALTIC”

1639,50

13.11.2017.

-

-

-

Bauskas novada pašvaldības iestāde
“Bauskas novada administrācija”

220,00

02.11.2017.

-

-

-

186,78

02.10.2017.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“SILĀRES”
SIA “LV.EU”

413,22

01.12.2017.

-

-

-

SIA “BT 1”

3660,00

04.02.2018.

-

-

-

Rundāles pils muzejs

495,87

01.12.2017.

-

-

-

SIA “Firmas.lv”

250,00

14.12.2018.

-

-

-

8264,46

01.02.2018.

-

-

-

Stenda dizaina izstrāde un
izgatavošana izstādei “Battour 2018”
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

3700.00

12.02.2018.

ZPR2017/6

27.11.2017.

11.12.2017.

Biedrība “Latviešu karavīrs”

7100,00

08.07.2018.

“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
izveide un pieejamība Zemgalē,
Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support/”
Bauskas pils koncertu - konferenču zāles
noma starptautiskam semināram “MVU
eksporta aktivitāšu ieviešanas barjeru
identificēšana” 02.11.2017.
Ēdināšanas pakalpojumi projektā
“Nutrinflow”
Moderēšanas pakalpojumi pasākumā
“Gada uzņēmējs Zemgalē 2017”
Dalība 25.Starptautiskajā tūrisma izstādēgadatirgū “Balttour 2018”
Telpu noma pasākumam “Gada uzņēmējs
Zemgalē 2017”
Informācijas pakalpojumu abonēšana par
juridiskām un fiziskām personām portālā
www.firmas.lv
Stenda dizaina izstrāde un izgatavošana
izstādei “Battour 2018”
Pētījums par alternatīvās elektroenerģijas
ražošanas iespējām transportā Zemgales
reģionā projektā Nr.695982

“INTENSSS-PA: Integrēta, ilgtspējīga
enerģētikas plānošana”
Pētījuma “Zemgaļu un sēļu vēsturi
raksturojoši tūrisma resursi Zemgalē
jauna tūrisma maršruta “Baltu ceļš”
izveidei” projektā Nr. LLI-187
“Starptautiskais kultūras maršruts
“Baltu ceļš”/ “International cultural
route "Balts' Road”

Pētījuma par “Atjaunojamās enerģijas
izmantošanas perspektīvām transportā
Zemgales reģionā” analīze
elektromobilitātes jomā, prezentācijas
sagatavošana un dalība domnīcā projektā
Nr.695982 “INTENSSS-PA: Integrēta,
ilgtspējīga enerģētikas plānošana”
Pētījuma par “Atjaunojamās enerģijas
izmantošanas perspektīvām transportā
Zemgales reģionā” analīze biodegvielu
jomā, prezentācijas sagatavošana un dalība
domnīcā projektā Nr.695982 “INTENSSSPA: Integrēta, ilgtspējīga enerģētikas
plānošana”
Trīs neformālu motivējošu pasākumu
vadīšana un informācijas nodrošināšana
potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem
un audžuģimenēm; līgums ESF projekta
”Atver sirdi Zemgalē” (vienošanās
Nr.9.2.2.1/15/I/001) ietvaros
Telpu noma projektā Nr.695982
“INTENSSS-PA: Integrēta, ilgtspējīga
enerģētikas plānošana”
Neregulāru pasažieru pārvadājumu
nodrošināšana
ZPR darbinieku veselības apdrošināšana no
2018.gada 29.marta līdz 2019.gada
28.martam
Semināra „Nodokļu aktualitātes mazajiem
uzņēmumiem un saimnieciskās darbības
veicējiem” novadīšana Jelgavā un Jēkabpilī
Telpu noma semināram Jēkabpils
Agrobiznesa koledžā
Komandējumu nodrošināšanas
pakalpojumi
Eksperta darbs projektā “Latvijas valsts
mežu atbalstītās Zemgales kultūras
programma 2018”

-

-

-

Biedrība “Bezizmešu mobilitātes
atbalsta biedrība”

210.00

08.02.2018.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“EKODOMA”

210.00

08.02.2018.

-

-

-

Nodibinājums “Sociālo
pakalpojumu aģentūra”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jelgavas pilsētas pašvaldības
pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales
reģiona kompetenču attīstības centrs”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“RIXCO”
AAS “BTA Baltic Insurance
Company”

-

-

-

-

-

-

720,00

20.03.2018.

142,50

07.02.2018.

ne vairāk kā
9999,99
5643.00

24.02.2021.

Inguna Leibus

650.00

26.04.2018.

-

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

23,46

19.04.2018.

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

26.04.2021.

-

-

ne vairāk kā
143999,99
279,20

“AVEROJA”
Uldis Dūmiņš

2019.gada
28.marts

2018.gads

Par informācijas izvietošanu portālos
ZL.LV un tālruņa uzziņās 1180

-

-

-

SIA „Latvijas Tālrunis”

318,00

no
27.06.2018.
līdz
26.06.2019.

Seminārs „Veiksmes formula pārdošanā”

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Pārdošanas skola”

300.00

15.05.2018.

Starpreģionu foruma par
deinstitucionalizācijas procesu un iesaistīto
pušu darbībām “DI. Status Que. Quo
Vadis?”; līgums ESF projekta ”Atver sirdi
Zemgalē” (vienošanās Nr.9.2.2.1/15/I/001)
ietvaros
Pētījuma par “Atjaunojamās enerģijas
izmantošanas perspektīvām transportā
Zemgales reģionā” gala redakcijas analīze
elektromobilitātes jomā, secinājumu
sagatavošana projektā Nr.695982
“INTENSSS-PA: Integrēta, ilgtspējīga
enerģētikas plānošana”
Pētījuma “Atjaunojamās enerģijas
izmantošanas perspektīva transportā
Zemgales reģionā” prezentācija projektā
Nr.695982 “INTENSSS-PA: Integrēta,
ilgtspējīga enerģētikas plānošana”
Semināra organizēšanas pakalpojumi
projektā Nr.695982 “INTENSSS-PA:
Integrēta, ilgtspējīga enerģētikas
plānošana”
Semināra organizēšanas pakalpojumi
projektā Nr.695982 “INTENSSS-PA:
Integrēta, ilgtspējīga enerģētikas
plānošana”
Nometnes „Lediņi” teritorijas un telpu
nomas līgums vasaras nometnei personām
ar īpašām vajadzībam „Kopā varam,
darām, radām” projektā LLI-317 ‘’Sociālo
pakalpojumu pieejamība un kvalitātes
uzlabošana Vidus –Baltijas reģionā/
SocQuality”

-

-

-

Biedrība “Pilsoniskās iniciatīvas
centrs”

400,00

15.06.2018.

-

-

-

Biedrība “Bezizmešu mobilitātes
atbalsta biedrība”

251.41

13.05.2018.

-

-

-

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

197,50

12.06.2018.

-

-

-

Liepājas universitāte

334,52

08.06.2018.

-

-

-

SIA “Hotel Wolmar”

342,98

12.06.2018.

-

-

-

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

1860,04

25.08.2018.

Par projekta ENGRAVE akronīma dizaina
izstrādi, informatīvā bukleta maketa
izstrādi un informatīvā ‘roll up’ stenda
maketa izstrādi, druku un piegādi projekta
Nr. LLI-291 “Zaļās infrastruktūras
pilnveidošanazemieņu upju ainavā /
ENGRAVE” vajadzībām
Integrējošas slēgta tipa diennakts nometnes
organizēšana bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un viņu ģimenēm un bērnu
sociālās aprūpes centru bērniem; līgums
ESF projekta ”Atver sirdi Zemgalē”
(vienošanās Nr.9.2.2.1/15/I/001) ietvaros
Ēdināšanas pakalpojumi vasaras nometnei
personām ar īpašām vajadzībām „Kopā
varam, darām, radām” projektā LLI-317
‘’Sociālo pakalpojumu pieejamība un
kvalitātes uzlabošana Vidus –Baltijas
reģionā/ SocQuality”
Biroja mēbeļu izgatavošana, piegāde un
uzstādīšana

-

-

ZPR2018/1
18.16.2018.

-

02.07.2016.
plkst. 12:00

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“MaxMor”

650,00

17.08.2018.

biedrība “A - vision”

8992,26

31.08.2018.

-

-

-

SIA “Alis B”

2220,00

25.08.2018.

-

-

-

SIA “Jelgavas mēbeles”

464,08

13.08.2018.

Tūrisma piesaistes vietu fotogrāfiju
izgatavošana maršrutā “Baltu ceļš” projektā
Nr. LLI-187 “Starptautiskais kultūras
maršruts “Baltu ceļš”/ “International
cultural route "Balts' Road”

-

-

-

Ronalds Viļķins

910,00

23.08.2018.

Pētījums par tiesiskā regulējuma izmaiņām
un nepieciešamo grozījumu veikšanu
Latvijas Republikas normatīvajos aktos
automatizēto transportlīdzekļu un to
tehnoloģiju testēšanai un ieviešanai
projektā ETS Baltijas jūras reģiona

-

-

-

Zvērinātu advokātu birojs “Triniti”

8200,00

01.12.2018.

programmas 2014-2020 projektā
„Baltijas jūras reģiona sadarbība pārejai
uz videi draudzīgu autonomo (bez vadītāju)
pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko
transportu/ SOHJOA BALTIC”

Videoklipa izveide projektam Nr. LLI-187
“Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu
ceļš”/ Balts' Road”
Rokdarbu darbnīcas vadītājas pienākumi
vasaras nometnei personām ar īpašām
vajadzībām „Kopā varam, darām, radām”
projektā LLI-317 ‘’Sociālo pakalpojumu
pieejamība un kvalitātes uzlabošana Vidus
–Baltijas reģionā/ SocQuality”

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LETA”

826,00

15.09.2018.

-

-

-

Svetlana Serebjakova

600,00

25.08.2018.

Skatuves darbnīcas vadītājas pienākumi
vasaras nometnei personām ar īpašām
vajadzībām „Kopā varam, darām, radām”
projektā LLI-317 ‘’Sociālo pakalpojumu
pieejamība un kvalitātes uzlabošana Vidus
–Baltijas reģionā/ SocQuality”
Medicīnas māsas vai ārsta palīga
pienākumi vasaras nometnei personām ar
īpašām vajadzībām „Kopā varam, darām,
radām” projektā LLI-317 ‘’Sociālo
pakalpojumu pieejamība un kvalitātes
uzlabošana Vidus –Baltijas reģionā/
SocQuality”

-

-

-

Ilze Paparinska

500,00

25.08.2018.

-

-

-

Inga Staune

300,00

25.08.2018.

Lektora pakalpojumu nodrošināšana
apmācību ciklā “Grāmatvedība
uzņēmējdarbības iesācējiem un Digitālais
mārketings” programmas Interreg V-A
Latvia-Lithuania 2014–2020 projektā
Nr. LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē,
Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support/”

-

-

-

Potentia SIA

413,22

29.08.2018.

Apmācības “Mentoru un uzņēmēju
kontaktbirža” programmas Interreg V-A
Latvia-Lithuania 2014–2020 projektā
Nr. LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē,
Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support”

-

-

-

“Karjeras Konsultācijas” SIA

750,00

21.08.2018.

Moderatora pakalpojums diskusijā
“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
ieviešanas iespējas Latvijā un Lietuvā”
programmas Interreg V-A LatviaLithuania 2014–2020 projektā
Nr. LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē,
Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support”

-

-

-

Āris Ādlers

200,00

23.08.2018.

Lektora pakalpojumu nodrošināšana
diskusijā Apmācības “Uzņēmējdarbības
atbalsta sistēmas ieviešanas iespējas Latvijā
un Lietuvā” programmas Interreg V-A
Latvia-Lithuania 2014–2020 projektā
Nr. LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē,
Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support”

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Zinātņu akadēmijas
Ekonomikas institūts”

123,97

23.08.2018.

Lektora pakalpojumi apmācību ciklā
“Grāmatvedība uzņēmējdarbības
iesācējiem un Digitālais mārketings”
programmas Interreg V-A LatviaLithuania 2014–2020 projektā
Nr. LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē,
Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support/”

-

-

-

Inguna Leibus

300,00

28.08.2018.

Lektora pakalpojumu nodrošināšana
apmācību ciklā “Baltu-sēļu
kultūrvēsturiskais mantojums kā kultūras
maršruts” par tēmu “Tūrisma produkta
definēšana, veidošana un iekļaušana
maršrutā – praktiska nodarbība-spēle”
programmas Interreg V-A LatviaLithuania 2014–2020 projektā
Nr. LLI-187 “Starptautiskais kultūras
maršruts “Baltu ceļš”/ Balts' Road”

-

-

-

biedrība “Sēļu pūrs”

75,00

20.09.2018.

Lektora pakalpojumi apmācību ciklā
“Baltu-zemgaļu kultūrvēsturiskais
mantojums kā kultūras maršruts” par tēmu
“Baltu kultūrvēsturiskie pieminekļi –
“Esmu kultūrpieminekļa īpašnieks””
programmas Interreg V-A LatviaLithuania 2014–2020 projektā
Nr. LLI-187 “Starptautiskais kultūras
maršruts “Baltu ceļš”/ Balts' Road”
Lektora pakalpojumu nodrošināšana
apmācību ciklā “Baltu-sēļu
kultūrvēsturiskais mantojums kā kultūras
maršruts” un apmācību ciklā “ Baltuzemgaļu kultūrvēsturiskais mantojums kā
kultūras maršruts” programmas Interreg
V-A Latvia-Lithuania 2014–2020 projektā
Nr. LLI-187 “Starptautiskais kultūras
maršruts “Baltu ceļš”/ Balts' Road”
Ēdināšanas pakalpojumi apmācību cikla
“Baltu-zemgaļu kultūrvēsturiskais
mantojums kā kultūras maršruts”
dalībniekiem projektā
Nr. LLI-187 “Starptautiskais kultūras
maršruts “Baltu ceļš”/ Balts' Road”
Ēdināšanas pakalpojumi apmācību cikla
“Baltu-sēļu kultūrvēsturiskais mantojums
kā kultūras maršruts” dalībniekiem
projektā Nr. LLI-187 “Starptautiskais
kultūras maršruts “Baltu ceļš”/ Balts'
Road”
Telšu, galdu, solu un galdu īre pasākumam
“Uzņēmēju dienas Latgalē 2018”
Teatrāla uzveduma - etnogrāfiska rituāla
“Kāzas” atribūtikas – vīriešu kāzu cimdu
un galdautu izgatavošana un piegāde
pasākumam “Baltu Vienības diena 2018”
programmas Interreg V-A LatviaLithuania 2014–2020 projektā Nr. LLI-187
“Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu
ceļš”/ Balts' Road”

-

-

-

Andris Tomašūns

180,00

18.09.2018.

-

-

-

biedrība “Latviešu karavīrs”

768,60

18.09.2018.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Madana”

555,26

10.09.2018.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IlVi-Do”

617,35

27.09.2018.

-

-

-

SIA “Savapils.lv”

395,12

22.09.2018.

-

-

-

SIA “Austras raksti”

300,00

18.09.2018.

Multimediāli pakalpojumi reemigrācijas
pasākumu veicināšanai

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FM
Media”

500,00

24.09.2018.

Dalība Uzņēmēju dienās Latgalē 2018

-

-

-

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera Ziemeļlatvijas nodaļa

410,40

22.09.2018.

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
svešzemju sugām (INVALIS)” iesaistītajos
reģionos

-

-

-

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)

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
/Business Support/”

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”

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
Telpu noma pasākumam “Gada uzņēmējs
Zemgalē 2018”

-

-

-

Biedrība
“Zināšanu un inovācijas sabiedrība”

400,00

23.11.2018.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“KOKU EKSPERTS”

200,00

28.11.2018.

-

-

-

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"
Laminēšanas ierīces FELLOWES
“Jupiter”2”, A3 iegāde

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“DMCS”

460,00

31.12.2018.

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Officeday Latvia”

205,95

20.12.2018.

ministrijas īstenotajā pilotprojektā
"Reģionālais remigrācijas koordinators"

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

A

Planning

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

800,00

03.12.2018.

5588,00

25.02.2019.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LETA”

3700,00

11.12.2018.

biedrība “Pilsoniskās iniciatīvas
centrs”

500,00

17.12.2018.

-

-

-

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.

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 –
Baltijas reģionā/ SocQuality” aktivitātē
A.T2.2.

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.

-

-

-

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,
Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business
Support/”

-

-

-

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.

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 konsultācijas”

1000,00

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
Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā
/Business Support/”

-

-

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
”Juhu Ethical”

450,00

06.03.2019.

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
rakstura traucējumiem Zemgales
reģionā, projekta “Atver sirdi Zemgalē”
ietvaros

-

-

-

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

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”

-

-

-

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.

Ievada ziņojuma sagatavošana par zaļo
publisko iepirkumu līgumu izpildi un
uzraudzību starptautiskās darba grupas
organizēšanai Jelgavā projektā “Zaļais

-

-

-

biedrība Baltijas Vides Forums

4958,00

13.05.2019.

publiskais iepirkums resursu efektīvai
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

“Zaļais publiskais iepirkums resursu
efektīvai izaugsmei
reģionos”/GPP4Growth

-

-

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

10.05.2019.

